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Junior Software Developer

Младший разработчик программного обеспечения
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Õppekava maht: 180 EKAP

Õppekeel(ed):
eesti, vene

Õppekava koostamise alus:
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava, kinnitatud Haridus- ja

teadusministri määrusega nr 36, 19.06.2014.

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 kutsestandard, kinnitatud Infotehnoloogia ja

Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu poolt 13.11.2018, otsusega 12/13.11.2018.

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

- 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; teab tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid, kasutab valitud arendusmetoodikat; loob

lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades objektorienteeritud lähenemist;

- kasutab rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid; töötab tarkvaraarenduse meeskonnaliikmena; dokumenteerib

enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;

- väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi; oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada; oskab

iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades; on orienteeritud heade õpi- ja

töötulemuste saavutamisele;

- vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, oskab teha eetilisi ja seadusepäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline; omab

suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks

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

- suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;

- kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;

- mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

- mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;

- kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

Õppekava rakendamine:
Statsionaarne õpe, sihtgrupiks on põhihariduse omandanud õppijad

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

kompetentsid

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

sooritanud lõpueksami või kutseeksami.

Lõpueksami osa võib asendada Noorem tarkvaraarendaja 4 taseme kutseeksamiga.

01.09.2017 sisseastujatele on kohustuslik sooritada kutseeksam

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada Noorem tarkvaraarendaja 4 taseme vastavad

kompetentsid

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Puuduvad

Osakvalifikatsioonid:
Puuduvad
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Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (122 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

IT-valdkonna alusteadmised 9 EKAP oskab tavakasutaja tasemel kasutada enamlevinud rakendustarkvara;

kasutab matemaatilistes ja statistilistes arvutustes rakendustarkvara;

hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara nõudmistele; määratleb nõuded

riistvarale ja arvutivõrgule tarkvaralahenduse kasutamiseks

teab operatsioonisüsteemi tööpõhimõtteid, liike ja põlvkondi; seadistab oma

rakendusi erinevates operatsioonisüsteemides; kasutab korrektset

operatsioonisüsteemide õppe- ja ingliskeelset terminoloogiat;

kirjeldab arvutivõrkude toimimise ja andmeedastuse aluspõhimõtteid; mõistab

lihtsamate arvutivõrguseadmete kasutusvaldkondi;

tööülesannete lahendamisel kasutab vajadusel matemaatika ja matemaatilise

loogika põhiseoseid ja arvusüsteeme;

teab enamlevinud taristuteenuste põhilisi parameetreid ja suudab vastavaid

klientrakendusi lihtsamatel juhtudel õigesti seadistada;

Programmeerimise alused 10,5 EKAP kasutab matemaatika ja loogika põhiseoseid programmeerimisülesannete

lahendamisel;

tunneb erinevaid andmetüüpe ja andmestruktuure;

loob lihtsamaid rakendusi kasutades arendusvahendeid;

teab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid ja -mõisteid;

järgib programmeerimisel vastava programmeerimiskeele parimaid praktikaid;

dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;

kasutab õppe- ja ingliskeelset programmeerimise terminoloogiat;

Tarkvara arendusprotsess 6 EKAP mõistab tarkvara arendusprotsessi olemust ja mudeleid; teab tarkvara

arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid;

tunneb CASE vahendeid ja nende kasutamisvõimalusi; teab projektijuhtimise

aluseid ja mõistab tarkvara projekti eripärasid;

mõistab versioonihaldussüsteemi olemust ja olulisust; tunneb erinevate

rakenduste arhitektuuride ja tüüpide eripärasid;

kasutab tarkvara arendusprotsessis korrektset õppe- ja ingliskeelset

terminoloogiat

Agiilsed tarkvaraarenduse

metoodikad

4,5 EKAP selgitab agiilsete tarkvaraarendusmetoodikate põhimõtteid ja kasutab

korrektset terminoloogiat;

järgib ja kasutab agiilse tarkvaraarenduse põhimõtteid ja põhipraktikaid (core

practices);

iseloomustab erinevaid agiilseid tarkvaraarendusmetoodikaid;

Andmebaasisüsteemide alused 7,5 EKAP tunneb erinevate andmebaasimootorite ja –tehnoloogiate erinevusi;

valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi; loob andmebaasi

andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest

praktikatest;

järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid,

jagab andmebaasi kasutajatele õigusi; kasutab päringukeelt sh matemaatika-

ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja

andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks; kasutab SQL

keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid;

rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate

andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks, kasutab erinevaid

andmebaasi projekteerimise metoodikaid süsteemide projekteerimisel;

kasutab korrektset õppe- ja ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat;

Veebirakenduste loomise alused 9 EKAP kasutab veebirakenduses kasutatavaid märgendikeeli ning oskab nende abil

kujundada soovitud väljundi, mis vastab W3C standardile; kasutab

veebirakenduste silumisvahendeid;

kasutab veebirakenduste loomisel levinud raamistikku; kasutab

veebirakenduste loomisel JavaScripti ja enamlevinud JavaScript'i teeke;

kasutab AJAX meetodeid asünkroonsete veebirakenduste ja nende osade

loomiseks;

mõistab veebirakenduste turvalisuse olulisust ning põhilisi ründevektoreid;

kasutab korrektselt kokkulepitud koodistandardit;

kasutab õppe- ja ingliskeelset veebirakenduste loomise terminoloogiat ja

dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles;
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Tarkvarasüsteemide testimine 6 EKAP mõistab testimise põhimõtteid lähtudesrahvuslikke ja rahvusvahelisi

testimisestandarditest;

koostab süsteemi testiplaani;

kasutab UI testide loomise raamistikke; testib rakendusi ja

automatiseeribtestimis;

dokumenteerib testi tulemused õppe- ja inglise keeles.

Programmeerimine II 13,5 EKAP tunneb enamlevinud programmeerimismustreid; kasutab rakenduste

koostamisel matemaatika- ja loogikafunktsioone; kasutab parimate praktikate

kohaselt ORM (Object-Relational Mapping) vahendeid;

realiseerib rakenduse MVC (Model-View-Controller) arhitektuuriga

rakendusena;

mõistab ühiktestide olemust ning nende kasutamisvõimalusi;

kasutab testides mock-klasse; kasutab korrektselt kokkulepitud

koodistandardit; loob suurema keerukusastmega rakendusi, kasutades ka

matemaatiliselt ja loogiliselt keerukamaid algoritme ja rakenduse osiseid;

dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles

Hajusrakenduste alused 6 EKAP liidestab rakendused ja andmeallikad; loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ja

olemasolevatele teenustele klientrakendusi;

tunneb sünkroonseid ja asünkroonseid andmete ülekandmise võimalusi ning

valib neist sobivaima;

dokumenteerib loodavad ja olemasolevad liidesed (liidestatud süsteemid,

integratsioonipunktid, integratsioonimeetodid, turvalisuse reeglid);

dokumenteerib loodud rakendused õppe- ja inglise keeles;

Infotehnoloogia juhtimine ja

rakendamine organisatsioonides

6 EKAP orienteerub IT-alases majandus- ja õiguskeskkonnas; mõistab infotehnoloogia

mõju ja rolli ettevõtte juhtimises ning infoühiskonnas;

eristab peamisi IT-taristu haldamise ja auditeerimise standardeid ning

raamistikke; järgib klienditeeninduse ja meeskonnatöö head tava;

koostab lihtsama projektiplaani;

kasutab lihtsamat majandus-, õigus- ja juhtimisalast terminoloogiat; mõistab

teenuste osutamise taristu ülesehitust ja toimimist.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

alused

6 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis;

mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;

mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;

mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;

käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

Praktika 38 EKAP osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises;

teeb koostööd kolleegide ja klientidega; töötab IT-meeskonna ja

organisatsiooni liikmena;

kasutab praktikatöös kontoritöö tarkvara;

selgitab tarkvaraarenduse meeskonna igapäevatööd ja annab ülevaate

tarkvaraarenduse protsessist tarkvaraprojekti rakendamisel

projektimeeskonnas;

teab erinevate ametikohtade tööülesandeid ja vastutusala tarkvaraarendajaga

tegelevas ettevõttes;

oskab teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma

teadmistele, praktilisele ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja

oskustele;

töötab vähemalt ühes tarkavaarenduse projekti meeskonnas noorema

tarkvaraarendajana;

esitab praktikadokumentatsiooni ja kaitseb praktikaseminaris aruannet;

 

Üldõpingute moodulid (30 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Keel ja kirjandus 6 EKAP Väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii

suulises kui ka kirjalikus suhtluses

Arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja

põhjendatult

Koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste

kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates

Loeb, loob ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis

esitatud infot, teeb järeldusi ja loob uusi seoseid

Väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega,
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oma kodukohaga

Tõlgendab ja analüüsib loetut, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste

sündmustega

Võõrkeel 4,5 EKAP kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja

kogemusi seoses valitud erialaga

mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab

nendega võõrkeeles suhtlemisel

suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva

keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetu

stes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti

kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise

strateegiaid ja teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva õppega

on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest

võimalustest; koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed

taotlusdokumendid

Matemaatika 5 EKAP kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning

eluliste ülesannete lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste

tõepärasust

kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest

matemaatilise info esitamise viisidest

seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutades õppimisel oma

matemaatikaalaseid teadmisi ning oskusi

esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendades oma mõtet selgelt

ja täpselt nii suuliselt kui kirjalikult

kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning

jätkusuutlikkuse hindamisel

Loodusained 6 EKAP Mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite

tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel.

Mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate

nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide

lahendamisel.

Mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja

inimesele. Saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele

Leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab

seda erinevate ülesannete lahendamisel

Sotsiaalained 7 EKAP omab teadmisi, oskusi ja hoiakud, mis toetavad tervikliku ja terviseteadliku

inimese kujunemist

saab aru esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning

nende seostest ja vastastikusest mõjust

mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise

tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi

hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus,

ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine

enda, teiste ja keskkonna vastu

Kunstiained 1,5 EKAP eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid

tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid

ajalooga

analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse,

kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse

 

Valikõpingute moodulid (28 EKAP)

Nimetus Maht

Õpioskuste kujundamine 2 EKAP

Eesti keel teise keelena 5 EKAP

Multimeedia toote disain 4 EKAP

Veebikujundus ja internetiturundus 6 EKAP

Veebiprogrammeerimine 6 EKAP

Mobiilirakenduse loomine 3 EKAP

IT ja projektijuhtimise alused 2 EKAP
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Lõputöö 2 EKAP

Adobe Photoshop 2 EKAP

OS administreerimine 3 EKAP

CAD - süsteemid 2 EKAP

Multimeedia 3 EKAP

Andmebaasirakenduse loomine 4 EKAP

Veebikujundus 3 EKAP

Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid 28 EKAP ulatuses antud õppekava ja/või kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste

õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras (kutseharidusstandardi § 8 (7)

*moodul "Eesti keel teise keelena" on vene õppekeelega õpilastele kohustuslik.

*moodul "Õpioskuste kujundamine" on õpilastele kohustuslik.

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 38.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
Natella Mihhailova

erialade juht (IT ja multimeedia)

Telefon 53479870, natella.mihhailova@ivkhk.ee

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://ivkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=176

https://ivkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=176&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Noorem tarkvaraarendaja

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta 3. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 122 37 39 46

IT-valdkonna alusteadmised 9 9

Programmeerimise alused 10,5 10,5

Tarkvara arendusprotsess 6 2,5 3,5

Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad 4,5 1,5 3

Andmebaasisüsteemide alused 7,5 7,5

Veebirakenduste loomise alused 9 3 3 3

Tarkvarasüsteemide testimine 6 2 2 2

Programmeerimine II 13,5 4,5 9

Hajusrakenduste alused 6 6

Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides 6 6

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 2 2 2

Praktika 38 8 15 15

Üldõpingute moodulid 30 12,5 10,5 7

Keel ja kirjandus 6 2 2 2

Võõrkeel 4,5 1,5 1,5 1,5

Matemaatika 5 2 2 1

Loodusained 6 6

Sotsiaalained 7 1 5 1

Kunstiained 1,5 1,5

Valikõpingute moodulid 28 10,5 10,5 7

Õpioskuste kujundamine 2

Eesti keel teise keelena 5

Multimeedia toote disain 4

Veebikujundus ja internetiturundus 6
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Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta 3. õppeaasta

Veebiprogrammeerimine 6

Mobiilirakenduse loomine 3

IT ja projektijuhtimise alused 2

Lõputöö 2

Adobe Photoshop 2

OS administreerimine 3

CAD - süsteemid 2

Multimeedia 3

Andmebaasirakenduse loomine 4

Veebikujundus 3
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2

Noorem tarkvaraarendaja

Seosed kutsestandardi „Tarkvaraarendaja, tase 4“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid
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Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine   X  X X   X X  X

Teenusetaseme haldus     X X  X X X   

Toote või projekti kavandamine X X X  X X  X X   X

Arhitektuuri projekteerimine X X X  X X  X X X  X

Rakenduse projekteerimine X X X X X X  X X  X X

Tehnoloogia arengu jälgimine X   X  X  X X X   

Kavandamine ja väljatöötamine  X X X X X X X X X  X

Süsteemide integreerimine X     X  X X    

Testimine X X  X X X X X X   X

Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt X     X   X X   

Dokumentatsiooni koostamine X X X X X X X X X X  X

Infoturbestrateegia väljatöötamine X         X   

Hanked X  X       X   

Informatsiooni ja oskusteabe haldamine X            
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Suhtekorraldus    X      X X X

Protsessi täiustamine   X       X  X

IKT kvaliteedijuhtimine   X X   X   X   

Infoturbe haldamine X  X       X  X

IT juhtimine   X       X   

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

1 IT-valdkonna alusteadmised 9 Jelena Olikainen, Aleksander Pulver, Mihhail Soo

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija omandab IT-valdkonna rakendustarkvara, arvutivõrkude, riistvara ja operatsioonisüsteemide alusteadmised

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

90 t 42 t 102 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

oskab tavakasutaja tasemel kasutada

enamlevinud rakendustarkvara;

• eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ja

kirjeldab vastavalt nõuetele nende

kasutusvaldkondi;

• kasutab kontoritöö tarkvara ECDL

baastasemel;

• teostab failihaldust ECDL baastasemel,

valib vastavalt olukorrale sobivaima

failivormingu;

• sisestab ja kujundab teksti kasutades

märgi- ja lõiguvormindusi;

• loob tabeleid, redigeerib ning kujundab

neid;

• lisab dokumenti vajalikke objekte ning

redigeerib neid;

• sisestab lehekülje-, sektsioonipiire;

• loob ja kujundab päiseid ning jaluseid,

kasutades välju ning joondusi;

• teeb automaatse sisukorra, kasudes õigeid

valikuid selle loomiseks;

1. KONTORITÖÖ TARKVARA

1.1 Failihaldus

• operatsioonisüsteemid (esimesed sammud, häälestus, ikoonid, aknad)

• failihaldus (põhimõisted, failid ja kaustad, töö failidega, kopeerimine ja

teisaldamine, kustutamine ja taastamine, otsingud)

1.2 Tekstitöötlust

• rakenduse kasutamine (töö dokumentidega, tööviljakuse tõstmine)

• dokumendi loomine (teksti sisestamine, valimine ja redigeerimine)

• vormindamine (tekst, lõik, laadid)

• objektid (tabeli loomine, tabeli vormindamine, graafikaobjektid)

• väljundite ettevalmistamine

• sisukorra loomine

1.3 Esitlus

• 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

loeng;

praktiline harjutus;

iseseisev töö;

rühmatöö;

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
• Test - failihalduse teemal

• Praktiline harjutus: tekstitöötlus - vormindab etteantud teksti vastavalt nõuetele

• Praktiline harjutus: esitlus - etteantud teemal esitluse koostamine ning selle esitamine

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Test

Õpimapp/portfoolio

Suuline esitus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab matemaatilistes ja statistilistes

arvutustes rakendustarkvara;

• sisestab ja redigeerib andmeid, rakendades

teksti sisestuse ja redigeerimise põhimõtteid;

• kasutab efektiivselt lahtrivorminduse

erinevaid valikuid tabelite kujundamisel;

• sisestab aritmeetilisi tehteid, kasutades

õigeid sümboleid ja põhimõtteid;

• koostab vastavalt andmetele graafikuid ja

kujundab neid;

• vormistab slaide vastavalt nende loomise

põhimõtetele;

• lisab slaididele siirdeid ning objektidele

esitlusefekte, tehes meelepärased valikud;

• lisab jalusesse slaidinumbri,

automaatse/fikseeritud kuupäeva etteantud

tingimustel;

• rakendab esitluse loomisel juhtslaidi

kasutamise põhimõtet;

1.3 Tabelarvutust

• rakenduse kasutamine (töö tabelitega, tööviljakuse tõstmine)

• lahtrid (lisamine ja valimine, redigeerimine ja sortimine, kopeerimine,

teisaldamine, kustutamine)

• töölehtede haldus (read ja veerud, töölehed)

• vormindamine (arvud ja kuupäevad, sisu, joondus ja ääriseefektid)

• aritmeetilised valemid

• diagrammid (loomine, redigeerimine) väljundite ettevalmistamine (häälestus,

kontroll ja printimine)

• funktsioonide kasutamine: loogikafunktsioonid, statistilised funktsioonid,

kuupäeva funktsioonid

• andmete sorteerimine ja filtreerimine.

loeng;

praktiline harjutus;

iseseisev töö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline harjutus: arvutuse teostamine ning funktsioonide kasutamine.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha hindamisülesande

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

hindab riistvara komplekti vastavust

tarkvara nõudmistele;

määratleb nõuded riistvarale ja

arvutivõrgule tarkvaralahenduse

kasutamiseks

• kirjeldab arvutisüsteemide komponentide ja

lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi

parameetreid;

• korraldab töökoha arvutite riistvara

nõuetekohaseks käsitlemiseks, tagades

isikliku ja töökeskkonna ohutuse;

2. ARVUTITE RIISTAVARA ALUSED

2.1 Arvutikomponendid ja nende parameetrid

2.2 Seadmete sh graafikalaua ühendamine arvutiga, lisaseadmed

2.3 Tarkvaraarendaja tööks sobiva arvuti komplekteerimine

2.4 Nutiseadmed ja nende parameetrid.

loeng;

praktiline töö;

rühmatöö;

iseseisev töö

Mitteeristav
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• koostab vastavalt rakendusele arvuti

riistvarale esitatavate nõuete loetelu;

• riistvara komponentide hindamisel kasutab

arvuti riistvara test-programme;

• selgitab eri liiki arvutite kasutamise erisusi;

2.5 Põhilised riistavaralised probleemid seadmete mittetoimimisel.

2.6 Riistvara mittetoimimisest tulenevad veateated infosüsteemi mittetoimimisel.

Hindamisülesanne:
• Test: Riistvara komponentide põhilised parameetrid ning nende tööülesanded

• Praktiline harjutus: Arvutikomplekti füüsiline komplekteerimine ja töökoha ergonoomiline paigutamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Iseseisev töö

Praktiline töö

Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

• määrab etteantud ülesande põhjal vajaliku riistvara ja võrgu parameetrid

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab operatsioonisüsteemi

tööpõhimõtteid, liike ja põlvkondi;

seadistab oma rakendusi erinevates

operatsioonisüsteemides;

kasutab korrektset

operatsioonisüsteemide õppe- ja

ingliskeelset terminoloogiat;

• kirjeldab operatsioonisüsteemide

põhivõimekusi ja liike;

• selgitab operatsioonisüsteemide sarnasusi

ja põhilisi erinevusi;

• nimetab ja selgitab operatsioonisüsteemi

põhiteenuseid;

• tuvastab seadmes kasutatava

operatsioonisüsteemi ja selle versiooni

interneti- ja võõrkeelsete kirjandusallikate

abil;

• õppija loetleb ja kirjeldab erinevaid

opsüsteeme ning nende põlvkondi;

• õppija valib vastavalt etteantud kirjeldusele

sobiva op. süsteemi;

• õppija tunneb operatsioonisüsteemide

omadusi;

• tunneb erialaseid termineid

3. OPERATSIOONISÜSTEEMID

3.1 Operatsioonisüsteemide funktsioonid

3.2 Protsesside haldus

3.3 Failisüsteemid

3.4 Operatsioonisüsteemide paigaldamine virtuaalmasinas

4. ÕPPEKEEL / INGLISE KEEL

4.1 Arvutitöökoht

4.2 Lauaarvuti ja sülearvuti komponendid

4.3 Windows ülevaade ja kasutusjuhend

loeng;

praktiline töö;

rühmatöö;

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Test - erialase terminoloogia

• Praktiline töö – operatsioonisüsteemi paigaldus ja seadistamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Iseseisev töö

Praktiline töö

Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded
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Iseseisvad tööd

• kirjalik töö operatsioonisüsteemi kohta, kus lahatakse selle operatsioonisüsteemi häid ja halbu külgi ning lisatakse omapoolsed parandusettepanekud

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kirjeldab arvutivõrkude toimimise ja

andmeedastuse aluspõhimõtteid;

mõistab lihtsamate

arvutivõrguseadmete

kasutusvaldkondi;

• kirjeldab arvutivõrgu seadmete

kasutusvaldkondi ning valib seadme

vastavalt olukorrale;

• nimetab ja iseloomustab arvutivõrgu

seadmeid;

• loob lihtsama arvutivõrgu kasutades

võrguseadmeid;

• selgitab vabalt valitud võrguseadme

tööpõhimõtteid;

• nimetab ja kirjeldab OSI mudeli kihtide

ülesandeid ning kihtides toimivaid protokolle;

• kirjeldab arvutivõrkude toimimise

aluspõhimõtteid näidisvõrgu või selle mudeli

baasil;

• kirjeldab arvutivõrkude alusprotokollide

5. ARVUTIVÕRKUDE ALUSED

5.1 Arvutivõrgu komponendid. Võrgu topoloogia.

5.2 Arvutivõrgu arhitektuur

5.3 Arvutivõrgu protokollid

5.4 Arvutivõrgu mudelid

loeng;

praktiline töö;

rühmatöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Test: Arvutivõrgu seadmete funktsioonid ning kasutusvaldkonnad

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha hindamisülesande

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tööülesannete lahendamisel kasutab

vajadusel matemaatika ja

matemaatilise loogika põhiseoseid ja

arvusüsteeme;

· selgitab positsiooniliste arvusüsteemide

olemust ja oskab konverteerida arve ühest

positsioonilisest arvusüsteemist teise

6. MATEMAATIKA

6.1 Matemaatika arvusüsteemid.

6.2 Kümnendsüsteem ja kümnendsüsteemi arvude esitamine.

6.3 Kahendsüsteem, kaheksandsüsteem, kuueteistkümnendsüsteem.

6.4 Teisendamine ühest süsteemist teise ja tagasi.

6.5 Aritmeetilised operatsioonid kahendsüsteemis.

6.6 Funktsioonid. Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni esitusviisid.

6.7 Matemaatilise analüüsi alused

6.8 Loogika alused

loeng;

individuaalne

harjutamine;

rühmatöö;

praktiline harjutus;

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
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Kontrolltöö Kontrolltöö

Test

Ülesanne/harjutus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha hindamisülesande

 

Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab enamlevinud taristuteenuste

põhilisi parameetreid ja suudab

vastavaid klientrakendusi

lihtsamatel juhtudel õigesti seadistada;

• oskab valida taristuteenuse pakkumiseks

vajalikku tarkvara;

• saab aru erinevate taristuteenuste

toimimisest;

• määratleb juhendmaterjali põhjal nõuded

riistvarale ja arvutivõrgule tarkvaralahenduse

toimimiseks

7. TARISTUTEENUSED

7.1 Riist- ja tarkvara

7.2 Organisatoorsed meetmed

loeng;

rühmatöö,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Esse, esitlus

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Arutlus

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha hindamisülesande

Iseseisvad tööd

• koostab etteantud ülesande järgi taristu toimimiseks vajaliku tarkvara nimekirja ja põhjendab seda

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinde kujunemise eelduseks on kõigi hinnatavate ülesannete sooritamine tasemel ”arvestatud”

Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnetest.

Hinnatakse mitteeristavalt

Hindamisülesanded:

1. kirjalik töö erialasel teemal, mis sisaldab erialase info otsimist internetist, selle vormistamist vastavalt nõuetele, tabeli ja diagrammi lisamist

2. kontoritöö tarkvara harjutusi ja ülesandeid

3. failihalduse, riistvara komponentide, arvutivõrgu seadmete funktsioonide ja grupitöötarkvara teoreetilise osa kirjalikku testi

Kursuse kohta tagasiside andmine.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Arvuti ehitamine võhikutele, Mark L.Chambers, 2006 Lausuja Kirjastus

Operatsioonisüsteemid, Jelena Vendelin, TTÜ Kirjastus, 2003
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EUCIPI kursuse e-õppe materjal:

http://www.ecdl.ee/AO.html (19.04.2018)

http://www.ecdl.ee/ecdlmoodulid.htm (19.04.2018)

Margus Metsheina õppematerjalid:

https://www.metshein.com/course-cat/kontoritarkvara/ (kontrollitud 19.04.2018)

https://support.office.com/ (kontrollitud 19.04.2018)

Riistvara - http://arvutiehitus.weebly.com/, http://et.wikipedia.org/wiki/Riistvara

Operatsioonisüsteemid - http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/Windows/Opsys.html, http://web.zone.ee/mehine2/unix/
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

2 Programmeerimise alused 10,5 Ljudmila Bõlova, Olga Popova, Aleksander Pulver,

Natalja Redean

Nõuded mooduli alustamiseks IT-valdkonna alusteadmised

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

tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

94 t 49 t 130 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab matemaatika ja loogika

põhiseoseid

programmeerimisülesannete

lahendamisel;

• selgitab positsiooniliste arvusüsteemide

olemust ja konverteerib arve ühest

positsioonilisest arvusüsteemist teise;

• kasutab lause- ja predikaatarvutust ning

seostab neid programmeerimisega;

• teab funktsioonide kasutamise põhimõtted;

1. MATEMAATIKA. MATEMAATILINE LOOGIKA

1.1 Matemaatilise loogika elemendid

1.2 Lausearvutuse tehted, tõeväärtused

1.3 Lausearvutuse tehete seos programmeerimisega (NOT, OR, AND, IF lasuse

moodustamine)

1.4 Funktsioonide kasutamise põhimõtted;

1.5 Matemaatika- ja statistikafunktsioonid;

1.6 Tingimusfunktsioonid;

1.7 Teksti- ja otsingufunktsioonid;

1.8 Arvutamine kuupäevadega;

1.9 Diagrammide koostamine, kujundamine ja muutmine;

loeng;

praktilised tööd;

praktiline harjutus;

rühma töö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: lausearvutuse tehted ja nende tõeväärtuste arvutamine

• Praktiline töö: programmeerimiseks lausete moodustamine kasutades loogika tehteid

• Abivalemite treenimine

• Probleemülesanne

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

Kasutab lause- ja predikaatarvutust ning seostab neid programmeerimisega;
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb erinevaid andmetüüpe ja

andmestruktuure;

• kirjeldab erinevaid andmestruktuure

• kirjeldab programmeerimisega seotud

põhimõisteid

• valib muutuja kirjeldamiseks sobivaima

andmetüübi

• koostab ja realiseerib olulisemaid algoritme

vähemalt ühes peavoolu

programmeerimisekeeles

2. ALGORITMID JA ANDMESTRUKTUURID

2.1 Algoritmide kirjeldusvahendid – plokkskeemid

2.2 Algoritmi sammude sõnaliste kirjelduste jada e. pseudokoodid

2.3 Erinevad andmestruktuurid ja nende omadused

loeng;

praktiline harjutus;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktilised harjutused - algoritmi loomine, kujundamine,  diagrammi vormindamine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Arutlus

Lävend

Algoritm on üles ehitatud tuginedes parimatele praktikatele. Etapid on nimetatud selgelt ja üheselt mõistetavalt.

Iseseisvad tööd

Algoritmi koostamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob lihtsamaid rakendusi kasutades

arendusvahendeid;

• loob lihtsamaid rakendusi (mõnes)

enamlevinud peavoolu

programmeerimiskeeles kasutades

objektorienteeritud lähenemist;

• kasutab efektiivselt

programmeerimiskeelele ja -platvormile

vastavat integreeritud arenduskeskkonda ja

silurit tarkvara loomisel;

3. PROGRAMMEERIMISE ALUSED

3.1 Arenduskeskkonna tutvustus

3.2 Avaldis

3.3 Omistamine. Sisend. Väljund. Muutuja, konstant

3.4 Andmetüübid (liht- ja liittüüp)

3.5 Aritmeetika- ja loogikaavaldised

3.6 Rakenduste loomine

3.7 Omistamine. Sisend. Väljund. Muutuja, konstant

3.8 Põhilised juhtstruktuurid:

3.9 Jada, valik ja kordus.

3.10 Massiivid

3.11 Töö tekstifailidega

3.12 Alamprogrammid. Programmi vormistamine

loeng;

praktiline harjutus;

iseseisev töö;

rühmatöö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Test – andmestruktuuride ja programmeerimise aluspõhimõtete

• Praktiline töö: rakenduste loomine

• Versioonihaldussüsteemid

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Analüüs
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Lävend

Hinde saamiseks tuleb õpi-lasel arvestatult ära teha kõik ülesanded.

Iseseisvad tööd

Loob inglise keelse programmeerimise põhimõistete sõnastiku veebivahendi abil.

Praktilised tööd

Praktiline programmmeerimine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab objektorienteeritud

programmeerimise põhimõtteid ja

-mõisteid;

• selgitab OOP põhimõtteid ja põhimõisteid; 4. OOP PÕHIMÕTTED

4.1 Klassid, pärilus

4.2 Struktuurprogrammeerimise ja programmsette moodulite piirangud.

loeng;

praktiline harjutus;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: OOP rakendamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

OOP rakendus on tehtud

Iseseisvad tööd

Loob inglise keelse objektorienteeritud programmeerimise põhimõistete sõnastiku veebivahendi abil.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib programmeerimisel vastava

programmeerimiskeele parimaid

praktikaid;

dokumenteerib enda ja teiste

meeskonnaliikmete tööd;

• järgib meeskonnas kokkulepitud

koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid

praktikaid;

• kasutab tulemuslikult hajusat

versioonihaldussüsteemi tarkvaraarenduse

projektis;

• dokumenteerib loodavaid rakendusi või

nende osi teisele arendajatele nende

mõistetavuse parandamiseks;

5. TARKVARAARENDUSE PROJEKT

5.1 Parimate praktikate tutvustus (taanded, kommentaarid, nimekuju jne)

5.2 Programmeerimine vastavuses parimate praktikatega

5.3 Versioonihaldussüsteemid

5.4 Dokumentatsiooni koostamine

praktiline töö

projektimeeskonnas

kasutades parimaid

praktikaid;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Meeskonnatöö projekt (suurus 2 -3):

etteantud lähteülesande alusel koostada:

- algoritm

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine
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- algoritm realiseerida

- kasutab töö koordineerimisel versioonihaldussüsteemi vahendeid

- põhjendab koodi vastavust antud programmeerimiskeele parimatele praktikatele

Lävend

Rakendus on programmeeritud tuginedes programmeerimise parimatele praktikatele. Kood on kommenteeritud, kirjeldus igal funktsioonil ja muutujal selgitamaks nende kasutamise eesmärki.

Iseseisvad tööd

Algoritmi koostamine

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab õppe- ja ingliskeelset

programmeerimise terminoloogiat;

• selgitab inglisekeelsete materjalide alusel

programmeerimisega seotud probleeme,

lahendusi ja õpetusi

• selgitab dokumentatsiooni põhjal tarkvara

ülesehitust ja tööpõhimõtet kasutades

vajalikul määral korrektset õppe- ja

ingliskeelset terminoloogiat

6. INGLISE KEEL

6.1 Sõnavara. Programmeerimise terminoloogia.

6.2 Süsteemi analüüs, programmeerimiskeelte kirjeldamine.

7. ÕPPE KEEL

7.1 Erialane sõnavara korrektne kasutamine. Laen- ja võõrsõnad.

7.2 Dokumentatsiooni koostamine korrektses keeles.

7.3 Dokumendi vormistamine. Ametikeel ja –stiil.

loeng;

rühmatöö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Sõnastiku koostamine

Test

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Analüüs

Lävend

Oskab kirjeldada ja analüüsida süsteemi tööd inglise keeles kasutades korrektset terminoloogiat. Lisab põhimõistete

sõnastiku.

Iseseisvad tööd

Loob inglise keelse programmeerimise põhimõistete sõnastiku veebivahendi abil.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.

Hindamise eelduseks on kõigi ülesannete sooritamine.

Mooduli hinne kujuneb praktilise veebilehe loomise projekti hinde alusel.

Moodul loetakse arvestatuks, kui:

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

• dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;

• annab hindamismudeli alusel hinnangu oma ja kursusekaaslaste töö tulemusele
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Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. Самоучитель Python. Выпуск 0.2 Дмитрий Мусин, 07 September 2015

2. Лаборатория юного линуксоида http://younglinux.info, текущая версия курса: апрель 2018 г.

3. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python: / И. А. Хахаев — М. : Альт Линукс, 2010. — 126 с. : ил. — (Библиотека ALT

Linux)

4. https://pythonworld.ru/samouchitel-python (18.04.2018)

5. A Byte of Python (Russian) Версия 2.01 Swaroop C H (Translated by Vladimir Smolyar) 22 August 2013

6. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=232 ( PYTHON (vene) L. Bõlova)

7. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=233 (Matemaatiline loogika L. Bõlova)

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

9. http://metshein.com/index.php/arvuti/programmeerimise-alused/334-05-andmestruktuurid-ja-algoritmid (01.04.2018)

10. http://metshein.com/index.php/arvuti/programmeerimise-alused (01.04.2018)

11. http://et.wikipedia.org/wiki/Objektorienteeritud_programmeerimine (01.04.2018)

12. http://www.codecademy.com (01.04.2018)

13. http://www.programmersheaven.com (01.04.2018)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

3 Tarkvara arendusprotsess 6 Ljudmila Bõlova, Jelena Olikainen, Olga Popova

Nõuded mooduli alustamiseks Programmeerimise alused

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet tarkvara arendusprotsessist ja tarkvaraarenduses kasutatavatest metoodikatest ning tunneb vastavat

terminoloogiat

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

62 t 32 t 62 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab tarkvara arendusprotsessi

olemust ja mudeleid;

teab tarkvara arendusprotsessi

põhietappe ja arendusmetoodikaid;

• selgitab ja kirjeldab tarkvaraarenduse

eesmärke;

• kirjeldab iseseisvalt erinevate metoodikate

(agiilsed ja monumentaalmetoodikad) põhjal

tarkvaraprojektide läbiviimist;

1. RAKENDUSTARKVARA JA SÜSTEEMITARKVARA.

1.1 Süsteemi tarkvara ja rakendustarkvara erinevused. Näited süsteemitarkvara

ja rakendustarkvara kohta.

1.2 Rakendustarkvara ja süsteemitarkvara kasutusalade tutvustus.

2. SÜSTEEMIARENDUSE PÕHIMÕTTED JA METOODIKAD.

2.1 Ülevaade erinevatest tarkvara modelleerimise keeltest ja arenduse

metoodikatest.

2.2 UML notatsiooni tutvustus.

2.3 Kose- mudel ja iteratiivne arendamise metoodika.

2.4 Ülevaade süsteemiarenduse põhisammudest ja põhimõtetest.

2.5 Põhisammude kirjeldamine.

2.6 Süsteemiarenduse erinevate mudelite selgitused koos näidetega.

2.7 Ülevaade süsteemi arenduse elutsüklist.

2.8 Mõistete selgitused elutsükli etappides.

Loeng

Rühmatöö

Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Test

• Praktiline töö

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test
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Lävend

Hinde saamiseks tuleb õpilasel arvestatult ära teha ülesanne.

Iseseisvad tööd

Terminid selgeks, põhiliste algoritmide kasutama õppimine. Mõned arendusmustrid. Õpimappide koostamine.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb CASE vahendeid ja nende

kasutamisvõimalusi;

teab projektijuhtimise aluseid ja

mõistab tarkvara projekti eripärasid;

• selgitab tarkvara arendusprotsessi olemust

ja nimetab põhietappe;

• kirjeldab iseseisvalt erinevate metoodikate

(agiilsed ja monumentaalmetoodikad) põhjal

tarkvaraprojektide läbiviimist;

3.SÜSTEEMIARENDUSE VAHENDID.

3.1. Ülevaade tarkvara arenduse kirjeldamise CASE-

vahenditest ja notatsioonidest.

3.2. Arendusvahendite kasutamine süsteemi elutsükli eri faasides.

3.3. Arendusvahendite tutvustamine ja võrdlemine.

4. TARKVARA JA SÜSTEEMI TESTIMINE.

4.1 Ülevaade tarkvara arenduse standarditest ja tarkvara kvaliteedi mõõdikutest.

4.2 Testimise metoodikate tutvustus.

5. SÜSTEEMI TEOSTUS.

5.1 Arendusvahendite kasutamine süsteemi teostamisel.

5.2 Riskid ja nende ennetamine.

5.3 Lähteülesannete formuleerimine, nõuete kaardistamine ja analüüsimine,

disain, realiseerimine, testimine ja juurutamine.

5.4 Koolitamise läbiviimine.

5.5 Üldised nõuded dokumenteerimiseks.

5.6 Tarkvara garantii ja hooldamine. Näited konkreetse vahendi

kasutussammudest.

5.7 Erinevate teostusvahendite tutvustamine ja võrdlemine.

Rühmatöö

Praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Pikem projekt

Õpilastel tuleb rühmatööna teha infosüsteemi projekt. Projektis kasutatakse mõnda konkreetset tarkvaraarendusmetoodikat. Projekt koosneb

alljärgnevatest osadest.

Ülesande püstitus - projekti lühikirjeldus, kasutatavad töövahendid.

Tööplaan (kes, mida, millal tegema peab) - peaks olema vähemalt poole nädala täpsusega.

Päevik (kes, mida, millal tegi) - peab olema tunniajase täpsusega.

Koosolekute protokollid.

Kogu dokumentatsioon peab olema taastatava ajalooga (kes, millal mida muutis) Ülaltoodud dokumentide juures hinnatakse: õigekirja,

vormistust ja vastavust nõuetele. (Nõuded mõeldakse konkreetsel juhul ise välja)

Kasutusjuhtumite diagrammid (vähemalt 2-n). Kasutusjuhtumite kirjeldused.

Kasutusjuhtumite puhul hinnatakse vastavust projektile.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine
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Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Projekt koosneb alljärgnevatest osadest:

- Ülesande püstitus - projekti lühikirjeldus, kasutatavad töövahendid.

- Tööplaan (kes, mida, millal tegema peab) - peaks olema vähemalt

nädala täpsusega.

- Päevik (kes, mida, millal tegi) - peab olema tunnise täpsusega.

Koostab tarkvara arenduse projekti dokumentatsiooni.

Projekti dokumentatsioon sisaldab kirjelduslikku ülevaadet tehtavast

projektist. Projekt on põhjalikult versioneeritud (vähemalt 2) kasutades

ühte enamlevinud versioonihaldussüteemi. Versioneerimine sisaldab

muudatuste logi. Sisaldab tarkvaraarhitektuuri dokumenti, kus on

kirjeldatud kogu kasutatav tarkvara ja süsteemi nõudeid.

Päevik on korrektselt täidetud ja tööplaan on põhjalik (täpne töökäigu

kirjeldus). Versioonid on dokumenteeritud.

Koosolekute protokollid on põhjalikud ja sisaldavad arutelu

kokkuvõtet.

Sisaldab projekti lõplikku analüüsi sealhulgas metoodika valiku

analüüsi, arendusprotsessi hindamist ja algse plaani vastavust.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab versioonihaldussüsteemi

olemust ja olulisust;

tunneb erinevate rakenduste

arhitektuuride ja tüüpide eripärasid;

• eristab tarkvara arendusmetoodikaid;

• koostab lähteülesande ja nõuded tarkvara

loomiseks;

• kasutab tarkvara arendusprotsessis läbivalt

valitud metoodikat;

• hindab loodud tarkvara vastavust

lähteülesandele;

6. KONTROLL JA OHUTUS SÜSTEEMIS.

6.1 Süsteemi turvalisuse tagamise viisid.

6.2 Tundlike andmete kaitsmine ettevõttes.

6.3 Juurdepääsude reguleerimine.

6.4 Süsteemi ülalhoid, s.h. varundamine ja monitoorimine.

7. SÜSTEEMIARENDUSE JA LEVITUSE ARENGUJOONED.

7.1 Süsteemiarenduse metoodikad ja põhimõtted.

7.2 Erinevatele tehnilistele arhitektuuridele loodavate süsteemide tutvustus.

7.3 Süsteemiarenduse projektide tüüpide tutvustus ja eripärad, s.h.

arendusprojektide läbiviimine olemasolevatele süsteemidele, uue süsteemi

väljatöötamine, vana süsteemi üleviimine uuele tarkvara platvormile, erinevate

süsteemide liidestamised.

8. DOKUMENTEERIMINE.

8.1 Nõuded dokumentidele süsteemiarenduse etappides.

8.2 Tarkvara arendajate dokumendid sisemiseks kasutamiseks.

8.3 Dokumentide versioonide haldamise põhitõed.

8.4 Tellijale esitatavad dokumendid.

8.5 Kasutusjuhendid, tarkvara tehniline dokumentatsioon, programmi lähtekoodi

dokumenteerimine.

Rühmatöö

Praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Pikem projekt

Õpilastel tuleb rühmatööna teha infosüsteemi projekt. Projektis kasutatakse mõnda konkreetset tarkvaraarendusmetoodikat. Projekt koosneb

alljärgnevatest osadest.

Ülesande püstitus - projekti lühikirjeldus, kasutatavad töövahendid.

Tööplaan (kes, mida, millal tegema peab) - peaks olema vähemalt poole nädala täpsusega.

Päevik (kes, mida, millal tegi) - peab olema tunniajase täpsusega.

Koosolekute protokollid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine
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Kogu dokumentatsioon peab olema taastatava ajalooga (kes, millal mida muutis) Ülaltoodud dokumentide juures hinnatakse: õigekirja,

vormistust ja vastavust nõuetele. (Nõuded mõeldakse konkreetsel juhul ise välja)

Kasutusjuhtumite diagrammid (vähemalt 2-n). Kasutusjuhtumite kirjeldused.

Kasutusjuhtumite puhul hinnatakse vastavust projektile.

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Projekt koosneb alljärgnevatest osadest:

- Ülesande püstitus - projekti lühikirjeldus, kasutatavad töövahendid.

- Tööplaan (kes, mida, millal tegema peab) - peaks olema vähemalt

nädala täpsusega.

- Päevik (kes, mida, millal tegi) - peab olema tunnise täpsusega.

Koostab tarkvara arenduse projekti dokumentatsiooni.

Projekti dokumentatsioon sisaldab kirjelduslikku ülevaadet tehtavast

projektist. Projekt on põhjalikult versioneeritud (vähemalt 2) kasutades

ühte enamlevinud versioonihaldussüteemi. Versioneerimine sisaldab

muudatuste logi. Sisaldab tarkvaraarhitektuuri dokumenti, kus on

kirjeldatud kogu kasutatav tarkvara ja süsteemi nõudeid.

Päevik on korrektselt täidetud ja tööplaan on põhjalik (täpne töökäigu

kirjeldus). Versioonid on dokumenteeritud.

Koosolekute protokollid on põhjalikud ja sisaldavad arutelu

kokkuvõtet.

Sisaldab projekti lõplikku analüüsi sealhulgas metoodika valiku

analüüsi, arendusprotsessi hindamist ja algse plaani vastavust.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab tarkvara arendusprotsessis

korrektset õppe- ja ingliskeelset

terminoloogiat

• selgitab dokumentatsiooni põhjal tarkvara

ülesehitust ja tööpõhimõtet, kasutades

vajalikul määral korrektset õppe- ja

ingliskeelset terminoloogiat;

9. INGLISE KEEL

9.1 Erialane sõnavara. Tarkvara arendus ja projektihaldus.

9.2 Tarkvara ülesehituse ja projekti dokumentatsioon.

9.3 Meeskonna koostamine. Kandideerimine ja töövestlus.

10. ÕPPE KEELL

10.1 Projekti koostamine korrektses ametikeeles kasutades sobivat erialast

sõnavara.

10.2 Töövestlus, valmistumine, infootsing, esitlemine.

Harjutused

Testid

Arutlus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Probleemi kirjeldus ja lahenduste pakkumine ajurünnaku meetodil

• Erialase teksti lugemine

• Arutluskaardi koostamine rühmades

• Toimimise põhimõte;

Hindamismeetod:
Test

Arutlus

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

Hinde saamiseks tuleb õpilasel arvestatult ära teha kõik ülesanded.

Iseseisvad tööd

Enesekontrolli testid (terminid selgeks)
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Sotsiaalmeedia projekti plaan (veebirakendus, infosüsteem, tarkvara arendus).Õpilastel koostab rühmatööna sotsiaalmeedia projekti. Projektis kasutatakse mõnda

konkreetset tarkvaraarenduse metoodikat.

Hinne “3” - Projekt koosneb alljärgnevatest osadest:

- Ülesande püstitus - projekti lühikirjeldus, kasutatavad töövahendid.

- Tööplaan (kes, mida, millal tegema peab) - peaks olema vähemalt nädala täpsusega.

- Päevik (kes, mida, millal tegi) - peab olema tunnise täpsusega.

Koostab tarkvara arenduse projekti dokumentatsiooni.

Projekti dokumentatsioon sisaldab kirjelduslikku ülevaadet tehtavast projektist. Projekt on põhjalikult versioneeritud (vähemalt 2) kasutades ühte enamlevinud

versioonihaldussüteemi. Versioneerimine sisaldab muudatuste logi. Sisaldab tarkvaraarhitektuuri dokumenti, kus on kirjeldatud kogu kasutatav tarkvara ja süsteemi

nõudeid.

Hinne „4“

Päevik on korrektselt täidetud ja tööplaan on põhjalik (täpne töökäigu kirjeldus). Versioonid on dokumenteeritud.

Koosolekute protokollid on põhjalikud ja sisaldavad arutelu kokkuvõtet.

Hinne „5“

Sisaldab projekti lõplikku analüüsi sealhulgas metoodika valiku analüüsi, arendusprotsessi hindamist ja algse plaani vastavust.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Lisamaterjalid internetist.

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/1_ssteemiarenduse_protsess_ja_meetodid.html

http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6x0f#euni_repository_10895

http://et.wikipedia.org/wiki/Versioonihaldus

http://it-ebooks.info/ - Keskkond, kus on muljetavaldav hulk e-raamatuid, sealhulgas raamatud kõigi selles moodulis läbitavate teemade kohta

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering

Õpetaja poolt koostatud materjalid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

4 Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad 4,5 Olga Popova, Aleksander Pulver

Nõuded mooduli alustamiseks Tarkvara arendusprotsess

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet agiilsetest tarkvaraarenduse metoodikatest ning suudab asuda tööle agiilses arendusmeeskonnas

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

22 t 21 t 74 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

selgitab agiilsete

tarkvaraarendusmetoodikate

põhimõtteid ja kasutab korrektset

terminoloogiat;

• kirjeldab inkremetaalset ja iteratiivset

tarkvaraarendust

• kirjeldab agiilsete

tarkvaraarendusmetoodikate erinevusi,

võrreldes fundamentaalmetoodikatega

1. AGIILNE TARKVARAARENDUS

1.1 Sissejuhatus. Tarkvaraarenduse eesmärgid.

1.2 Tarvara elutsükkel. Arendussammud.

1.3 Eesti kutsestandard – noorem tarkvaraarendaja.

1.4 Agiilse tarkvaraarenduse manifest. Agiilse tarkvaraarenduse 12 põhiprintsiipi.

1.5 Agiilsed metoodikad. Scrum vs XP - ülevaade.

1.6 Kihiline mudel. XP väärtused. XP kriitika.

1.7 Agiilsed metoodikad

1.8  lteratiivse tarkvaraarenduse mudeli iilesehitus ning selle eesmark

1.9  lnkrementaalse tarkvaraarenduse mudeli iilesehitus ning selle eesmark

• Loeng

• Vestlus

• Rühmatöö

• Aruteluaruanne

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teoreetiliste teadmiste kontroll - arutlus

Test

Hindamismeetod:
Test

Arutlus

Lävend

Selgitab agiilsete tarkvaraarendusmetoodikate põhimõtteid

Iseseisvad tööd

kordab teoreetiliste tööde kontrolliks
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib ja kasutab agiilse

tarkvaraarenduse põhimõtteid ja

põhipraktikaid (core practices);

• järgib meeskonnatöös agiilse

tarkvaraarenduse põhimõtteid

• kasutab suhtlemisel korrektset agiilse

tarkvaraarenduse metoodikatega seotud

terminoloogiat

2. AGIILSE TARKVARAARENDUSE PROJEKT

2.1 Agile põhimõtted Tarkvara / arengukava

2.2 Agile Project. Projekti planeerimine. Kasutuslugude loomine

2.3 Projekti tegevuste, mahtude ja ressursside planeerimine.

2.4 Ajagraafiku kujundamine

2.5 Agiilne modelleerimine

2.6 Agiilsete metoodikate rakendamine tarkvara disainiprotsessis

2.7 Kasutuslugude pohine modelleerimine;

• Praktiline töö,

• Koodilugemine.

• Projektitöö,

• Rühmatöö.

• Õppekäik

Eristav

Hindamisülesanne:
Paarisprogrammeerimine

Õpilased jaotatakse paaridesse. Seejärel antakse neile ette probleem, mida nad peavad hakkama koos lahendama. Ühe paarilise ülesanne on

probleemi lahendamisel jälgida. Teise paarilise ülesanne on kirjutada samal ajal lähtekoodi.

Hinnatakse:

• Rollis olemist – õpilane suudab jääda omasse rolli st. koodikirjutaja ei tee ise kõike ära või teine paariline ei hakka koodi kirjutama. Siin on vaja,

et keegi seda kõrvalt jälgiks (juhendaja, kaasõpilane vms.)

• Aktiivsust – paarillised tegelevad probleemi lahendamisega.

Hindamisülesanne: Projektikava

1 rühmatöö - kasutab ühte agiilse meetodi raamistikku (nt ekstreemprogram- meerimine, scrum)

2 ekskursioon mõnda tarkvarafirmasse agiilsete meetodite rakendamisega tutvumiseks

3 arutelu tarkvaraarendusmetoodikate rakendamise teemal

4 esitlus – temaatilise artikli kokkuvõte

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Analüüs

Probleemsituatsiooni lahendamine

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Õpilane püsib talle määratud rollis ning tegeleb aktiivselt oma ülesande

lahendamisega.

Lisatud on dokumentatsioon, koos kavandite, juhiste, allikate,

ajagraafikute, ressurssi ülevaate, koosolekute logide, protsessi

kirjelduse ja analüüsiga.

Tähtaegadest peetakse kinni, tekkinud probleemid ja muutused on

dokumenteeritud.

Lisatud on korrektsed lepingud.

Koostatud põhjalik töökäigu analüüs.

Kood vastab ülesandele ja kavandile.

Projekt on esitletud ja edukalt kaitstud. Planeerimise ja protsessi

käigus tehtud valikud on põhjendatud kirjalike allikatega.

Iseseisvad tööd

• töötab iseseisvalt projektiga • loeb ja analüüsib temaatilist artiklit

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

iseloomustab erinevaid agiilseid

tarkvaraarendusmetoodikaid;

• loetleb ja iseloomustab erinevaid agiilseid

tarkvaraarendusmetoodikaid

• kirjeldab agiilse tarkvaraarenduse

põhipraktikaid ja nende vahelisi seoseid

• kasutab mõnda agiilse tarkvaraarenduse

3. PRAKTILISED TÖÖD

3.1 Projekti lahendamine, rolli jagamine, teostamine, vormindamine,

dokumenteerimine,töökäigu analüüs (probleemid, tehtud muudatused).

Kokkuvõte. Esitamine.

• Rollimäng.

• Praktiline töö

• Probleemi kirjeldus ja

lahenduste pakkumine

ajurünnaku meetodil

Mitteeristav
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põhipraktikat tarkvaraprojekti teostamisel 3.2 Ekstreemne programmerimise väärtused ja praktikad

3.3 Kasutuslood

3.4 Tööde planeerimine agiilses meeskonnas

3.5 Testidel pohinev arendus

3.6 Rollimäng. SCRUM.

• Demonstratsioon

• Praktiline harjutus

Hindamisülesanne:
Rollimäng. SCRUM.

Eelduseks on suurem grupp (vähemalt 4 õpilast). Eelnevalt tuleb kogu grupiga see läbi mängida. Ülesanne seisneb probleemi lahendamises kasutades agiilset SCRUM raamistikku.

Hinnatakse:

• Rühm suudab jaotada omavahel õiged rollid (master, team member, stakeholder jne.)

• Rühm suudab planeerida oma töö vastavalt SCRUM reeglitele.

• Rühm viib läbi vajalikud koosolekud õigel ajal õiges formaadis.

• Rühm peab oma tegevuste kohta nõutud logisid (sprint backlog, product backlog, burndown chart jne.)

Hindamisülesanne:

1. Agiilsete tarkvaraarendusmetoodikate võrdlus;

2. Osalemine tarkvaraprojekti meeskonnas meeskonna liikmena.

Lävend

Rollimängus osalemine.

Rühm suudab jaotada omavahel õiged rollid (master, team member, stakeholder jne.)

Rühm suudab planeerida oma töö vastavalt SCRUM reeglitele.

Rühm viib läbi vajalikud koosolekud õigel ajal õiges formaadis.

Rühm peab oma tegevuste kohta nõutud logisid (sprint backlog, product backlog, burndown chart jne.)

Iseseisvad tööd

• tutvub mõne teise rühma tööga ning retsenseerib seda töö kaitsmisel • koostab aruande tarkvarafirmas nähtu üle, kasutades korrektset eriala terminoloogiat ja vormistades selle nõuetekohaselt IT- vahendeid

kasutades

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinde saamiseks hinnatakse koostatud projekti ja

rollimängus osalemist. Rollimängu hinnatakse mitteeristavalt.

Hinne „3“ - Õpilane püsib talle määratud rollis ning tegeleb aktiivselt oma ülesande lahendamisega.

Lisatud on dokumentatsioon, koos kavandite, juhiste, allikate, ajagraafikute, ressurssi ülevaate, koosolekute logide, protsessi kirjelduse ja analüüsiga.

Hinne „4“ - Tähtaegadest peetakse kinni, tekkinud probleemid ja muutused on dokumenteeritud.

Lisatud on korrektsed lepingud.

Koostatud põhjalik töökäigu analüüs.

Hinne „5“ - Kood vastab ülesandele ja kavandile.

Projekt on esitletud ja edukalt kaitstud. Planeerimise ja protsessi käigus tehtud valikud on põhjendatud kirjalike allikatega.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Lisamaterjalid internetist.

• http://leadinganswers.typepad.com/leading_answers/41-develop-project-charter.html

• http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28development%29
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• http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/162_agiilmeetodid.html

• http://agilemanifesto.org/iso/et/principles.html

• http://agile.ee/

• https://www.scrum.org/

Õpetaja poolt koostatud materjalid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

5 Andmebaasisüsteemide alused 7,5 Ljudmila Bõlova, Aleksander Pulver, Natalja Redean

Nõuded mooduli alustamiseks IT-valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete

lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

56 t 39 t 100 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb erinevate andmebaasimootorite

ja –tehnoloogiate erinevusi;

• kirjeldab erinevaid andmebaaside

haldussüsteeme;

• selgitab erinevate andmebaasimootorite

omadusi;

• kirjeldab andmebaasi struktuuri ja

kasutamise võimalusi;

• installib ja konfigureerib andmebaasi

mootori;

1. ANDMEBAASISÜSTEEMIDE ALUSED

1.1 Andmebaasi sisejuhatus

1.2 Erinevad andmebaaside haldussüsteemid, andmebaasimootorite omadused

1.3 Andmebaaside arhitektuur

loeng;

praktilised tööd;

test;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• praktiline töö:  andmebaaside põhifunktsioonid, erinevate andmebaaside võrdlus

• test andmestruktuure põhimõtete kohta

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Lävend

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

valib andmete kirjeldamiseks • kirjeldab erinevaid andmestruktuure; 2. RELATSIOONILISED ANDMEBAASISÜSTEEMID loeng Eristav
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sobivaima andmetüübi;

loob andmebaasi andmetabeleid ja

teeb nendes vajadusel muudatusi

lähtuvalt parimatest praktikatest;

• valib andmete kirjeldamiseks sobivaima

andmetüübi.

• loob andmebaasi, loob andmebaasi töö

kiirendamiseks indeksid, võtmed ja

piirangud;

• analüüsib etteantud või kaaslase koostatud

andmemudelit.

2.1 Andmebaasiobjektid ja nende omadused. Andmetüübid. Ajast sõltuvad

andmed

2.2 Tabelite loomine

2.3 Tabelitega seotud korraldused (loomine, muutmine).

2.4 Relatsioonide kirjeldamine. Võtmed.  Funktsioonid. Reeglid.

2.5 Indeksid.

2.6 Indekseerimine.

praktilised tööd

test

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd:

• tabelite loomine,

• indeksite loomine,

• võtmete ja piirangute loomine,

• tabelite muutmine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kõik praktilised harjutusülesanded peavad olema sooritatud ja

esitatud. Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete

keskmisena.

Hinne “3” (rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50 % ulatuses.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70 % ulatuses. Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90 % ulatuses.

Iseseisvad tööd

Andmebaaside mudeli koostamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib andmebaasi turvalisuse

tagamise põhimõtteid ja parimaid

praktikaid, jagab andmebaasi

kasutajatele õigusi;

kasutab päringukeelt sh matemaatika-

ja loogikatehteid andmete

sisestamiseks, muutmiseks,

väljastamiseks ja andmebaasi

struktuuri muutmiseks ning kasutajate

halduseks;

kasutab SQL keele korraldustes

aritmeetika ja matemaatilise loogika

operaatoreid;

• kasutab andmetehingute kontrollkeelt

(transaktsioone);

• teostab andmebaasi andmete eksporti ja

importi;

• lisab etteantud tingimuste alusel

andmebaasile kasutajaid ja jagab neile

õigusi;

• kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat

võimalust;

• kasutab andmebaasi tabelite loomiseks,

andmete sisestamiseks, andmetehingute

kontrollimiseks ja kasutajate õiguste

määramiseks SQL keele võimalusi (sh

trigerid);

• sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel

andmed;

• teostab keerukaid päringuid ühest ja

3. SQL PÄRINGUKEELE KASUTAMINE

3.1 SQL keele alused.

3.2 Loogilised operaatorid. SQL süntaks. Funktsioonid.

3.3 Operaatorid. Päringu koostamine, avaldiste moodustamine.

3.4 SQL keele spetsifikatsioonid

3.5 Trigerid

3.6 Trigerite loomine, kasutamine, muutmine. Piirangud trigerite loomisel

3.7 DDL laused

3.8 Alampäringud

3.9 Transaktsioonid

3.10 Transaktsioonide ja piirangute olemus, nende haldus

3.11 Andmetehingud varundamine ja taastamine

LOOGIKA (Relatsioonide algebra ja normaliseerimine).

- Lausearvutus. Lause mõiste. Lausearvutuse süntaks.

loeng;

praktilised tööd;

test;

Eristav
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mitmest tabelist. - Liitlausetõeväärtused. Tõeväärtustabelid. Samaväärsed liitlaused.

Matemaatilised loogika põhiseadused.

- Boole i algebra.

- Loogikafunktsioonid.

- Loogikatehted: disjunktiivus ja konjunktiivus, normaalkuju.

- Loogikalülituste süntees.

Hindamisülesanne:
• päringuülesanded: päringute kasutamine  info väljastamiseks ühest või mitmest seotud tabelist

• päringuülesanded: päringute kasutamine  info muutmiseks

• päringuülesanded päringute kasutamine: tabeli väljastamiseks ja struktuuri muutumiseks alampäringu tulemused

• praktiline töö: rakendamine transaktsioonide, varundamine ja andmete taastamine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kõik praktilised harjutusülesanded peavad olema sooritatud ja

esitatud. Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete

keskmisena.

Hinne “3” (rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50 % ulatuses.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70 % ulatuses. Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90 % ulatuses.

Iseseisvad tööd

Päringute koostamine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

rakendab andmebaase statistiliste ja

reaalseid protsesse iseloomustavate

andmete kogumiseks, talletamiseks ja

töötlemiseks, kasutab erinevaid

andmebaasi projekteerimise

metoodikaid süsteemide

projekteerimisel;

• loob andmebaasi ühe reaalse rakenduse

(statistika rakendus, reaalajarakendus)

rakenduse andmete hoidmiseks ja

uuendamiseks;

• kirjeldab erinevaid andmebaasi

projekteerimise metoodikaid;

• kasutab andmebaasi projekteerimiseks

(disainiks) CASE vahendeid;

• kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid

meetodeid ja vahendeid;

• koostab süsteemi andmemudeli kasutades

UML keelt;

• koostab skeemi abil relatsioonilise

andmemudeli olemi-seose (ER);

4. ANDMEBAASIDE PROJEKTEERIMINE

4.1 Andmebaaside projekteerimise metoodika.

- Olemi-suhte diagramm ja erinevad märgikeeled selle ülesjoonistamiseks.

- UML'i kasutamine süsteemi andmevaate modelleerimiseks.

- Andmebaasi loogiline disain.

- CASE vahendite kasutamine andmebaaside projekteerimiseks

4.2 Andmebaasi rakenduse loomine

- Andmebaaside haldus.

- Andmebaaside formaadid.

- Tabelite importimine ja seostamine erinevatest formaatidest, XML

dokumentidest

- Andmete eksport erinevatesse formaatidesse.

4.3 Keerulisemad andmebaasi tehnoloogiad.

- Andmebaasidel põhinevate tüüprakenduste ülevaade

- Õigused.

- Andmebaaside turvalisus

- Andmebaasi kasutamise õiguste jagamine

projekt;

individuaalne harjutus;

iseseisev töö;

Eristav

Hindamisülesanne: Hindamismeetod:
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• praktiline töö: andmebaasi projekteerimine

• andmebaasi loomine ja  turvaline sidumine rakendusega

• praktiline töö: tabelite andmete eksport tabelite andmete import

• praktilised tööd: õiguste jagamine

Rühmatöö

Praktiline töö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Koostatud on relatsiooniline andmebaas vastavalt etteantud

lähteülesandele.

Andmebaas sisaldab vähemalt 5 tabelit ning tabelid on omavahel

seotud.

Lisatud on dokumentatsioon selgitamaks andmebaasi struktuuri.

Näidatud on planeerimise käik. Andmemudeli alusel on määratud

admetüübid ja andmevälja suurused.

Välja on toodud tabelite loomisel kasutatud SQL lausendid.

Välja on toodud päringud andmete lisamiseks andmebaasi.

Koostatud on päringud olemasolevate andmete muutmiseks.

Dokumentatsioonis on näidatud andmebaasi planeerimine ja

normaliseerimise astmed. Andmemudel on keerulisema ülesehitusega,

sisaldab vähemalt 7 tabelit.

Tabelite loomisel on kasutatud piiranguid.

Koostatud on varundusplaan.

Koostatud on päringud andmetabeli atribuutide muutmiseks.

Andmebaas töötab tõrgeteta.

Andmeväljade kordusi ei esine ja andmemudel on üles ehitatud heade

tavade reeglite kohaselt. Ülesehituse põhjendus on väljatoodud

dokumentatsioonis.

Teostatud on andmete varundamine ning jaotatud on õigused.

Iseseisvad tööd

Projekti loomine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab korrektset õppe- ja

ingliskeelset andmebaaside alast

terminoloogiat;

• selgitab inglise keelsete õppematerjalide

alusel andmebaaside toimimist.

5. INGLISE KEEL

5.1. Andmebaasidega seotud sõnavara inglise keeles.

Andmed, info ja teadmised. Valideerimise tüübid. Andmete kontrollimine.

Suurimad ohud andmetele. Online pangandus.

Andmevahetus. Erinevad andmetüübid. Andmete säilitamine, pilveteenused.

IT süsteemid, nende kasutamine ja riskid.

5.2. Andmebaaside toimimine, andmebaasidealane suhtlus, projekteerimine.

loeng;

praktilised tööd;

test;

rühmatöö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test

Sõnastiku koostamine

Hindamismeetod:
Test

Arutlus

Lävend

Oskab kirjeldada ja analüüsida süsteemi tööd inglise keeles kasutades korrektset terminoloogiat. Lisab põhimõistete sõnastiku.

Iseseisvad tööd

Loob inglise keelse andmebaaside põhimõistete sõnastiku veebivahendi abil.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb erialase andmebaaside arvestuslike tööde hinde ja inglise keele hinde alusel.

Erialase inglise keele teadmisi  hinnatakse mitteeristavalt.

Andmebaaside aluste teadmisi hinnatakse eristavalt.
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Mooduli lõpus sooritab õpilane arvestusliku töö andmebaaside alustes  ja kaitseb projekti teemal “Andmebaaside projekteerimine ja loomine”.

Hinne “3”

Õppija selgitab oma osa situatsioonülesande lahendamises kasutades  terminoloogiat, vastab mõnele esitatud küsimusele.  

Lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel

On tehtud miinimum 2 praktilist tööd ja projekt on kaitstud hindele „3“.

Hinne “4”

Õppija selgitab oma osa situatsioonülesande lahendamises kasutades  terminoloogiat, vastab küsimustele, oskab kommenteerida oma tööd, mis näitavad õpilase

häid teadmisi

Lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel.

On tehtud miinimum 4 praktilist tööd ja projekt on kaitstud hindele „4“.

Hinne “5”

Õppija selgitab oma osa situatsioonülesande lahendamises kasutades terminoloogiat, vastab kõigile esitatud küsimustele.

Lahendab praktilised ülesanded pakkudes välja erinevaid lahendusvõimalusi. Tunneb valdkonnaga seotud probleeme ja oskab neid praktikas hästi lahendada.

Õppija omandanud õpiväljundid on saavutatud eriti heal tasemel. Kõik  praktilise tööd on tehtud ja projekt on kaitstud hindele „5“.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Lisamaterjalid internetist.

www.dbtechnet.org

1. Eessaar, E. Andmebaaside projekteerimine. Tallinn: TTÜ kirjastus, (2008). 349 lk.

2. H.Darwen, An Introduction to Relational Database Theory - tasuta .pdf -formaadis raamat. (http://bookboon.com/uk/student/it/an-introduction-to-

relationaldatabase-theory)

Õpetaja poolt koostatud materjalid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

6 Veebirakenduste loomise alused 9 Jelena Olikainen, Olga Popova, Aleksander Pulver

Nõuded mooduli alustamiseks IT-valdkonna alusteadmised, Programmeerimise alused

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija loob ning selgitab turvalisuse nõuetele vastavaid asünkroonsete osadega veebirakendusi kasutades mõnda veebiraamistikku ning

vajalikul määral korrektset inglise keelt

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

86 t 42 t 106 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab veebirakenduses kasutatavaid

märgendikeeli ning oskab nende abil

kujundada soovitud väljundi, mis

vastab W3C standardile;

kasutab veebirakenduste

silumisvahendeid;

• kasutab HTML, XML, CSS jt märgendikeeli

lihtsate veebilehtede koostamiseks;

• tagab erinevate veebilehitsejatega

veebirakenduste töö.

1. MÄRGENDIKEELED  HTML, CSS

1.1 Sissejuhatus kodulehekülgedesse

1.2 Brauserid.  Vajalik tarkvara

1.3 Kodulehekülgede loomise kord

1.4 HTML5 Sissejuhatus. Sündimise lugu

1.5 Kuidas veebilehitsejad toetavad HTML5

1.6 Dokumendi loomine

1.7 Dokumendi struktuur

1.8Teksti markeerimine, Reavahetus, Teksti rõhutamine

1.9 CSS, sissejuhatus, ajalugu. Sidumine veebilehega. Süntaks, prefiksid

1.10 Teksti vormindamine CSS abil

1.11 Loendid, vormindamine CSS abil

1.12 Pildi lisamine, vormindamine CSS abil

1.13 Hüperlingid, vormindamine CSS abil

1.14 Tabelid, vormindamine CSS abil

1.15 Koodi sisestamise reeglid

1.16 Klass, ID. Paigutamine

INGLISE KEEL

Web keeled

Veebilehtede ja struktuuride analüüs

Loengud

Praktilised  tööd

Demonstratsioon

Praktiline harjutus

Paaristöö

Eristav
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Raamistikku kasutamine

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd:

• Planeerimis ja kujundamis ülesanne. Valmista ette veebilehe x kavandit.

• Sisu paigutus (positsioneerimine)

• Lehe kujundamine (HTML, CSS)

• Kavandile stiilijuhendi koostamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kavandi põhjal tuleb luua veebileht kasutades ainult kliendipoolseid

veebitehnoloogiaid (HTML,CSS, vms.)

Veebilehe elemendid asuvad kavandil näidatud asukohtades.

Töötama peavad menüü ja lingid.

Kõik tekst on valitav tekstina (mitte pildina).

Kujundus on eraldatud sisust.

Veebileht peab valideeruma.

Veebileht on kasutatav nägemispuudega isikule.

Veebileht on kasutatav ka siis kui skriptid ja pildid välja lülitada.

Kood on struktueeritud ja kommenteeritud.

Iseseisvad tööd

Materjalide lugemine veebist ja moodlest Ümberpööratud klassiruumi metoodika: HTML ja CSS kursuse läbimine Code Academys

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab veebirakenduste loomisel

levinud raamistikku;

kasutab veebirakenduste loomisel

JavaScripti ja enamlevinud JavaScript'i

teeke;

kasutab AJAX meetodeid

asünkroonsete veebirakenduste ja

nende osade loomiseks;

• arvestab rakenduse disainimisel

käideldavuse nõuetega

• kasutab Javascripti veebilehe skripti

loomiseks;

• loob lihtsama veebirakenduse kasutades

AJAX põhimõtet

• selgitab veebipõhiste rakenduste

eripärasid, võrreldes lokaalselt töötavate või

nn paksu kliendi najal realiseeritud

süsteemidega;

2. JAVASCRIPTI RAAMISTIKUD, AJAX (alused)

2.1 Kliendipoolse programmeerimise võimalused ja koodi ülesehitus.

2.2 Function,

2.3 DOM model - dokumendiobjektide mudel

2.3 JQuery

2.4  Ajax kui tehnoloogiate ühendaja. Ajaxi tööpõhimõte -  asünkroonne

andmete pärimine (XMLHttpRequest objekt).

2.5 AngularJS raamistik

3. VEEBIRAKENDUSTE LOOMINE DÜNAAMILISTES KEELES

3.1 Klient-server arhitektuur

3.2 LAMP platvormil pohinevad erinevad pakketid (XAMPP, EasyPHP)

3.3 Veebiserverite installeerimine ja konfigureerimine.

3.4 PHP pohilised keelekonstruktsioonid

3.5 Andmed PHP koodis tutvustus, süntaks, muutujad ja nendega opereerimine,

3.6 Võrdlemine ning omistamine;

3.7 PHPs lihtsa veebilehekulje ehitamine kasutades olemasolevat raamistikku

INGLISE KEEL

Webiprogrammeriga seotud terminid inglise keeles

Raamistikku kasutamine

Muutujad, kommentaarid

• Loeng

• Koodi analüseerimine

ja arutlemine

• Praktilised tööd:

raamistiku kasutamise

kohta

• Praktilised tööd: AJAXi

kasutamise kohta.

• Demonstratsioon

• Praktiline harjutus

Eristav
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Hindamisülesanne:
Praktilised tööd:

• Veebivormi lisamine veebilehele,

• Veebilehe disainimine kasutades valitud raamistiku võimalusi

• AJAXi kasutamise kohta. Loob lihtsa JavaScript plugina, lisab veebilehele piltide täissuuruses kuvamise ja uudiste kuvamise

• Lihtsa PHP veebirakenduse ehitamine: "Töö numbritega", "Lihtne registreerumisvorm"

Rühmaarutelu:

Mille järgi otsustada veebiraamistiku valiku? Erinevate raamistike miinused ja plussid.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Arutlus

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Tuleb luua veebileht, mis kasutab andmebaasi ja serveripoolseid

tehnoloogiaid.

Veebilehe kaudu peab saama andmebaasi kirjeid kuvada, muuta,

kustutada, lisada, otsida ja sorteerida.

Sisestatud andmeid valideeritakse serveri poolel. Vajadusel kuvatakse

veateateid.

Andmeid valideeritakse kliendi poolel. Andmete lisamine,

muutmine ja kustutamine toimuvad ilma veebilehte värskendamata (N:

AJAX tehnoloogia).

Veebilehel kuvatavate andmebaasikirjete sorteerimine toimub

Loodud veebilehe äriloogika tuleb realiseerida PhP platvormil

Iseseisvad tööd

Materjalide lugemine veebist ja moodlest Ümberpööratud klassiruumi metoodika: Javascripti kursuse läbimine Code Academys

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab veebirakenduste turvalisuse

olulisust ning põhilisi ründevektoreid;

kasutab korrektselt kokkulepitud

koodistandardit;

• loob lihtsama ASP.NET veebirakenduse

(kas veebivormi või MVC rakenduse);

• oskab anda muutujaile, meetoditele,

klassidele jne korrektsed, üheselt

mõistetavad ning koodistandardile vastavad

ingliskeelsed nimetused;

• loob lihtsama veebirakenduse LAMP-

platvormil;

• loob lihtsama JVM-põhise veebirakenduse

ning käivitab selle rakenduskonteineris

(Jetty, Tomcat vms) ;

4. VEEBIRAKENDUSTE LOOMINE JVM, ASP.NET TEHNOLOOGIAL,

TURVALISUSE TAGAMINE

4.1 JVM

- Java keele arhitektuur. Põhimõtted

- Lihtsad klient-server rakendused

4.2 ASP.NET

- ASP sissejuhatus, mõiste, skriptid.  .NET raamistik.

- Veebivormid. Sisestusinfo, kasutajakontrollid.

- MVC ASP.Net rammistik - CodeFirst, ModelFirst, DataBaseFirst

- Ühenduse loomine andmebaasiga

- Juurdepääs ASP.NET MVC veebirakendustele:Autentimise ja autoriseerimise

rakendamine

4.3 Veebirakenduse turvalisuse tagamine

- Ohud. Viirus. Rämpspost. Küberrünnak.

- Andmete varundamine ja taastamine.

INGLISE KEEL

Dokumenteetimine

• Projektõpe

• Loengud

veebirakenduse ohtudest

ja nende ennetamise

võimalustest

Eristav

Hindamisülesanne:
Projektõpe:

Hindamismeetod:
Rühmatöö
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Lihtne veebirakendusteloomine JVM tehnoloogial

Lihtne veebirakenduse loomine ASP.NET tehnoloogial 

Riihmaarutelu

Miks ja millal vajame turvalisust?

Mille jargi otsustada kui palju turvalisusse investeerida?

Kompleksülesanne (veebiprojekti lehel rakenduste turvalisuse tagamine, esitluse loomine veebiprojekti kaitsmiseks, projekti tulemuste kaitsmine,

koodi selgitamine, küsimustele vastamine).

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kõik praktilised harjutusülesanded peavad olema sooritatud ja

esitatud.

Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Hinne “3” (rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses. Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses.

Iseseisvad tööd

Praktikumide ülesannete lahendamine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Hindamine

kasutab õppe- ja ingliskeelset veebirakenduste loomise terminoloogiat ja dokumenteerib loodud

rakendused inglise keeles;

• selgitab veebisüsteemide tööpõhimõtteid õppe- ja inglise keeles, päringu (request) sessiooni ja

vastuse (response) olemust

Mitteeristav

Lävend

Dokumenteerib ja põhjendab praktikumi tööde

Kasutab ingliskeelse sõnavara loodavate rakenduste dokumenteerimisel.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kõik praktilised harjutusülesanded ja projektid peavad olema sooritatud ja esitatud. Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete keskmisena ühe teema ulatuses.

Hinne “3” (rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses.

Hinne “4” (hea)

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses.

Hinne “5” (väga hea)

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses"

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid 1. https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-javascript (01-04-2018)

2. https://www.codecademy.com/learn/learn-angularjs (01-04-2018)
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3. https://www.codecademy.com/learn/learn-jquery (01-04-2018)

4. http://www.w3schools.com (01-04-2018)

5. http://html.net/tutorials (01-04-2018)

6. http://www.echoecho.com/school.htm (01-04-2018)

7. http://www.tutorialsteacher.com/mvc/asp.net-mvc-tutorials (01-04-2018)

8. Code Editor (MVC) http://www.tutorialsteacher.com/codeeditor?cid=mvc-Dioxf9 (01-04-2018)

9. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd381412(v=vs.108).aspx (01-04-2018)

10. https://www.codecademy.com/catalog/language/html-css (19.04.2018)

11. https://www.w3schools.com/html/default.asp (19.04.2018)

12. https://www.w3schools.com/css/default.asp (19.04.2018)

13. https://html5book.ru/ (19.04.2018)

14. В. Дронов. HTML5, CSS3 и Web 2.0. С-Петербург: BXB-Петербург. 2014.

15. Дэвид Макфарланд. Новая большая книга CSS. С-Петербург: Питер. 2016.

16. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=319

17. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/creating-a-connection-string

18. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc4
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

7 Tarkvarasüsteemide testimine 6 Jüri Melnikov, Aleksander Pulver, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud Programmerimise alused

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

50 t 30 t 76 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab testimise põhimõtteid

lähtudesrahvuslikke ja rahvusvahelisi

testimisestandarditest;

• selgitab testimise

kohtatarkvaraarendusprotsessis, sellest

tulenevaidmeetodeid ja kirjeldab erinevaid

testitüüpe;

• nimetab testimisstandardeid;

1. TESTIMISE ALUSED (20 + 6)

1.1 Testimise terminoloogia

1.2 Testimine kui moodus programmitoote kvaliteedi kindlustamiseks

1.3 Vigade tekkimise võimalused

1.4 Testimise meetodid. Valge kasti, musta kasti, halli kasti meetod.

1.5 Testimise tüübid. Funktsionaalsed. Mittefunktsionaalsed. Seotud

muutustega.Tootlikkuse testimine.

1.6 Testimise standardid.

• Loeng

testimisepõhimõtetest ja

kohastarenguprotsessis

• Arutelu vigadetekkimise

võimalustest

• Erineva meetodi

jaerinevat tüüpi

testidedemonstreerimine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Esitlus testimise tüüpidest

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus

Lävend

• selgitab testimise kohta tarkvaraarendusprotsessis, sellest tulenevaid meetodeid ja kirjeldab erinevaid testitüüpe;

• nimetab testimisstandardeid;

Iseseisvad tööd

Esitlus testimise tüüpidest
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koostab süsteemi testiplaani; • koostab testimise plaani, milles

kasutabmooduli testimisel vähemalt 2

erinevattestimismeetodit;

• kasutab testimise plaanis vähemalt

2erinevat testivahendit (testimise tarkvara);

2. TESTIMISE ALUSED. TESTIPLAAN

2.1 Testimise protsess koskmudelil

2.2 Testimise protsess väledal (agiilsel) meetodil

2.3 Testimistsükkel

2.4 Testimisvahendid

• Rühmatöö

• Praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Rühmatööna testimisplaani koostamine oma veebilehe koostamise projektiks.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Testimise plaan on koostatud. Koostab testimise plaani, milles kasutab mooduli testimisel vähemalt 2

erinevat testimismeetodit.

Kasutab testimise plaanis vähemalt 2 erinevat testivahendit (testimise

tarkvara).

Iseseisvad tööd

Testimisplaani vormistamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab UI testide loomise raamistikke;

testib rakendusi ja

automatiseeribtestimis;

• loob automatiseeritud UI teste;

• testib automaattestidega enda ja

teistekoostatud rakendusi;

• valib kasutajaliidese testimiseks

sobivameetodi;

3. AUTOMAATTESTIMINE

3.1 Testimisvahendid automaattestimiseks

3.2 Mõõtmised tarkvara testimises

3.3 Praktiline testimise läbiviimine

3.4. Ühiktestid

3.4.1 Ühiktestide eesmärk ja vajalikkus

3.4.2 Ühiktestide kasutamine

3.4.3 Ühiktestid rakenduse koodis

3.4.4 Ühiktesti funktsionaalsus

3.4.5 Näited ühiktestidest

4. UI TESTID

4.1 Programmeeritud UI testid

4.2 Veebitestid. Jõudluse ja ühiktestid. Brauseripõhised testid. HTTP testid.

4.3 UI testide loomise protsess

4.4 UI testi loomine veebiprojektiks

• Loeng

automaattestimise

protsessist,

meetoditestja

vahenditest

• Loeng

kasutajaliidesetestimises

t ja sellemeetoditest

•

Protsessiskeemiloomine

kasutajaliidesetestimisek

s

• Praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: loodud veebiprojekti veebilehe testimine

• Praktiline töö: infosüsteemi testimine

• Praktiline töö: UI testiloomine veebilehetestimiseks

• Praktiline töö: UI testiloomine infosüsteemitestimiseks

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus
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Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kirjutamine (bug reports)

Kirjutamine (test case)

Hinne “3” (rahudav) ehk lävend

Õpilane oskab selgitada olukorda, mis on seotud TA testimisega,

terminite abil õppekeeles, vastab püstitatud ülesannete mõnedele

küsimustele. Lahendab talle antud praktilise ülesande TA testimise

osas.

Dokumenteerib täidetud töö vastavalt nõuetele, kuid kirjeldus on

mittetäielik ja võib sisaldada mõningaid vigu.

Testimise tulemused on kirjeldatud hajutatult.

Õpilane selgitab olukorda, mis seotud TA testimisega terminite abiga

õppekeeles, vastab etteantud ülesande küsimustele.

Lahendab püstitatud praktilise ülesande TA testimise osas.

Dokumenteerib teostatud töö vastavalt nõudmistele, kuid kirjeldus võib

sisaldada mõningaid vigu. Testimise tulemused on kirjeldatud täielikult

ja testimise töö on täies mahus täidetud.

Õpilane selgitab olukorda, mis seotud TA testimisega, terminite abil

õppekeeles ja inglise keeles, vastab kõigile küsimustele etteantud

ülesande piires.

Lahendab püstitatud praktilise TA testimise ülesande, esitades

võimalikke lahendusi.

Dokumenteerib täidetud töö korrektselt vastavalt etteantud

nõudmistele.

Testimise tulemused on kirjeldatud täielikult, testimise töö täies mahus

täidetud ja testimise tulemuse järgi on võimalik välja töötada

juhendotsus.

Iseseisvad tööd

Ühe kursusekaaslaste meeskonna veebiprojekti raames loodud veebilehe testimine kasutades automaatteste

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

dokumenteerib testi tulemused õppe-

ja inglise keeles.

• kasutab õppe- ja ingliskeelset

tarkvarasüsteemide testimisega seonduvat

terminoloogiat loodud testide ja

testitulemuste dokumenteerimisel

5. DOKUMENTERIMISE VÕIMALUSED

5.1 Testjuhtum

5.2 Testimise tulemite kajastamine. API testimine.

6. INGLISE KEEL

6.1. Overview of software defects and failures.  Economics and Roles.

6.2. Testing methods. Static vs. dynamic testing. The box approach.  

6.3. Testing levels.

6.4. Testing Types.

6.5. Testing process.

6.6. Automated testing.

6.7. Certifications and Controversy.

• Testid

• Loengud testimise

dokumenteerimisest.

• Inglisekeelne

terminoloogia

kasutamine erinevate

õppeülesannete täitmisel

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test

Veebiprojekti veebilehe testimise dokumentatsiooni nõutekohane vormistamine.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test

Lävend

dokumenteerib testimise tulemused kasutades dokumenteerimise standardit.

Iseseisvad tööd

Tutvumine etteantud testjuhtumitega.
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kõik praktilised harjutusülesanded ja projektid peavad olema sooritatud ja esitatud.

Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete keskmisena ühe teema ulatuses.

Hinne “3” (rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses.

Hinne “4” (hea)

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses.

Hinne “5” (väga hea)

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid https://moodle.ivkhk.ee/mod/resource/view.php?id=14595

Каталоги инструментов тестирования

http://www.testingfaqs.org/

http://www.opensourcetesting.org/

http://www.qalinks.com/Tools/

http://www.aptest.com/resources.html

http://www.softwareqatest.com/qattls1.html

http://csharp‐source.net/open‐source/testing‐tools

http://java‐source.net/open‐source/testing‐tools

Каталоги инструментов тестирования веб‐приложений

http://csharp‐source.net/open‐source/web‐testing‐tools

http://freshmeat.net/articles/view/1369/

Популярные драйверы графического пользовательского интерфейса веб‐приложений

Selenium ‐

http://seleniumhq.org/

Watir ‐

http://wtr.rubyforge.org/

Watij ‐

http://www.watij.com/

WatiN ‐

http://watin.sourceforge.net/

WebDriver ‐ http://code.google.com/p/webdriver/

Инструменты записи действий пользователя

Selenium IDE ‐

http://seleniumhq.org/projects/ide/

WatiN Test Recorder ‐ http://watintestrecord.sourceforge.net/

Рекомендации по организации архитектуры тестового набора http://code.google.com/p/webdriver/wiki/PageObjects

Инструменты для тестирования Flex‐приложений FlexMonkey ‐ http://code.google.com/p/flexmonkey/

Генерация тестовых данных

http://generatedata.com/

Тестирование отдельных частей веб‐приложений

FireUnit ‐ http://fireunit.org/

FireBug ‐ http://firebug.ru/

Tamper Data ‐
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https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/966

Fiddler ‐

http://www.fiddler2.com/

Тестирование верстки и внешнего вида HTML Validator ‐ http://validator.w3.org/

CSS Validator ‐

http://jigsaw.w3.org/css‐validator/

BrowserShots ‐ http://browsershots.org/

Exploratory testing

http://www.satisfice.com/sbtm/

http://blogs.msdn.com/james_whittaker/archive/2009/02/12/the‐touring‐test.aspx

Session Tester ‐

http://sessiontester.openqa.org/

44/154



Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

8 Programmeerimine II 13,5 Jüri Melnikov, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks Programmeerimise alused

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija kasutab enamlevinud programmeerimismustreid ja –vahendeid keerukamate rakenduste loomiseks.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

116 t 59 t 176 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb enamlevinud

programmeerimismustreid;

kasutab rakenduste koostamisel

matemaatika- ja loogikafunktsioone;

kasutab parimate praktikate kohaselt

ORM (Object-Relational Mapping)

vahendeid;

• loetleb enamlevinud

programmeerimismustreid ja selgitab nende

olemust;

• selgitab ORMi olemust;

• kasutab mõnda enamlevinud ORMi

vahendit vastavalt OOP kursuses õpitud

programmeerimiskeelele.

1. SISSEJUHATUS

1.1 Tarkvara arendusmeetodid ja tehnikad.

1.2 Programmeerimismustrid: eesmärgid, printsiibid, protsess.

2. PROGRAMMERIMISMUSTRID

2.1 Model-View-Controller;

2.2 Object-Relational Mapping ülevaade

2.3 Model-View-ViewModel;

2.4 Testjuhitud arendus.

2.5 Rakenduste loomine töötamiseks andmebaasidega.

2.6 Programmi vormistamine

• Loeng;

• Uurimistöö

• Võrdlustabeli loomine

programmeerimismustrit

e kohta

• Test

• Praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
• Test –   programmeerimise mustrite ja testjuhitud arendusest

• Praktiline töö – loob rakenduse

• Ülesanne - rakenduste loomine töötamiseks andmebaasidega

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Kontrolltöö

Test

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kõik praktilised harjutusülesanded ja projektid peavad olema Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses. Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses
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sooritatud ja esitatud.

Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete

keskmisena ühe teema ulatuses.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses.

Iseseisvad tööd

Enesekontrollitesti lahendamine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

realiseerib rakenduse MVC (Model-

View-Controller) arhitektuuriga

rakendusena;

• valib vastavalt lähteülesandele sobiva

programmeerimismustri ja kasutab seda

praktiliste ülesannete lahendamisel.

3. MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER) RAKENDUSTE LOOMINE

3.1 Struktuurprogrammeerimise ja programmsete moodulite piirangud.

3.2 Matemaatiliste modelleerimise meetodite kasutamine.

3.3 Sündmusprogrammeerimine

3.4 Standardobjektid, nende kasutusvaldkond, tüüpsündmused, olulisemad

omadused.

3.5 Rakenduse loomine kasutades käitumisjuhitud arendust keskkonnas.

MATEMAATIKA

- Kahe- ja kolmerealine determinant. Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine.

Maatriksite mõiste, tüübid. Tehted maatriksitega. - Kõrgemat järku determinandid.

- Kompleksarvud. Kompleksarvu mõiste, tehted kompleksarvudega.

Kompleksarvu geomeetriline esitus. Tema trigonomeetriline ning eksponentkuju.

Tehted trigonomeetrilisel ja eksponentkujul kompleksarvudega. Kompleksarvude

rakendused. Ülesannete lahendamine.

- Jadad. Aritmeetiline ja geomeetriline jada. Jada piirväärtus.

- Funktsioonid II: Trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised võrrandid.

Eksponent- ja logaritmfunktsioon. Logaritmi mõiste ja omadused. Logaritm- ja

eksponentvõrrandid ning võrratused. Funktsiooni uurimine tuletise abil, tuletise

mõiste ja kasutus.

- Määramata ja määratud integraal. Algfunktsioon, pindala arvutamine integraali

abil.

• Loeng;

• Iseseisev töö

• Harjutused

• Projektõpe:

rühmatööna infosüsteemi

rakenduse

programmeerimine

käitumisjuhitud

arenduskeskkonnas

lähtudes mallist.

Eristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: rühmatööna infosüsteemi rakenduse programmeerimine käitumisjuhitud arenduskeskkonnas.

• Harjutused

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
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Rühmatöös osalemine

Kõik harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses

Rühmatöös aktiivne osalemine

Kõik harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses

Rühmatöös aktiivne osalemine

Kõik harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab ühiktestide olemust ning

nende kasutamisvõimalusi;

• loob ja kasutab mock-klasse ühiktesti

skoobist väljapoole jäävate osade

testimiseks;

4. ÜHIKTESTID

4.1 Ühiktestide eesmärk ja vajalikkus

4.2 Ühiktestide kasutamine

4.3 Testjuhitud arendus. Põhimõisted.

4.4 Mock-klassid, loomine, testimine

loeng,

praktiline töö

rühmatöö

harjutuste lahendamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test

Praktiline töö

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test

Lävend

Testid on lahendatud korrektselt vähemalt 50% ulatuses.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab testides mock-klasse;

kasutab korrektselt kokkulepitud

koodistandardit;

loob suurema keerukusastmega

rakendusi, kasutades ka

matemaatiliselt ja loogiliselt

keerukamaid algoritme ja rakenduse

osiseid;

• loob ja kasutab mock-klasse ühiktesti

skoobist väljapoole jäävate osade

testimiseks

• loob enne programmikoodi kirjutamist

ühiktesti, millega testitakse tarkvara

funktsionaalsust (testjuhitud arendus)

• loob ja kasutab koodi korrektsuse

kontrollimiseks sobilikke ühikteste

6. TARKVARAPROJEKT II

6.1 Tarkvara projekti läbiviimine.

6.2 Lähteülesande alusel tarkvara arendamine.

6.3 Tarkvara disain, projekti plaan, arendus,testimine, dokumenteerimine.

Võib siduda lõputööga.

Projektõpe

Praktiline harjutus

Rühmatöö

Eristav

Hindamisülesanne:
Tarkvaraprojekt

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Oskab esitada elemenaarfunktsiooni graafikut, tuletise abil kirjeldada

funktsiooni omadusi.

Statsistika ülesannete lahendamine.

Portaali loomine, kus kasutaja saab andmeid sisestada, muuta ja

kustutada.

Koostatud on testplaan.

Testimine o teostatud, esineb pisemaid vigu.

Oskab leida funktsiooni määramis-,positiivsus-,negatiivuspiirkonda.

Portaali juurde galerii mooduli loomine.

Funktsioonide kohta antud ülesanded lahendanud korrektselt.

Portaali juurde õigussüsteemi loomine.

Vähemalt kolm gruppi, kellele õiguseid anda/hallata.

Põhjalik ülevaade testimise tulemustest, näited võimalikust

edasiarendusest.
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Iseseisvad tööd

Tarkvaraprojekti koostamine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

dokumenteerib loodud rakendused

inglise keeles

• oskab anda muutujaile, meetoditele,

klassidele jne korrektsed, üheselt

mõistetavad ning koodistandardile vastavad

ingliskeelsed nimetused

6. INGLISE KEEL

6.1. Inglisekeelne sõnavara.

6.2. Dokumentatsiooni koostamine inglise keeles.

- Inglisekeelsete materjalide lugemine.

- Tarkvara projekti alusmaterjalid.

- Protsessi dokumenteerimine.

- Tarkvara dokumentatsioon: kasutusjuhis, kommentaarid, planeering ja disain.

• History of Programming

• Modern programming

• Quality requirements

• Readability of source code

• Methodologies

• Measuring language usage

• Debugging

• Programming languages

• Programmers. Software developer and Software engineer

loeng

grupitöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test

Projekti dokumenteerimine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test

Lävend

Testid on lahendatud korrektselt vähemalt 50% ulatuses.

Iseseisvad tööd

Materjalide lugemine Projekti dokumenteerimine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb erialase inglise keele, matemaatilise loogika funktsioonide, programmeerimise arvestuslike tööde hinde alusel.

Erialase inglise keele teadmisi hinnatakse mitteeristavalt. Matemaatilise loogika teadmisi hinnatakse mitteeristavalt.

Mooduli lõpus sooritab õpilane arvestuslikke töid (praktilised või kontrollitöid): inglise keeles , matemaatikas  ja programmeerimise  ning kaitseb õpiprojekti teemal

“Tarkvararakenduse loomine”.

Hinne “3”

Erialase inglise keele arvestus ja matematiliste funktsioonide arvestus on sooritatud. On tehtud miinimum 3 praktiliste tööd ja projekt on kaitstud hindele „3“.

Hinne “4”
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Erialase inglise keele arvestus ja matematiliste funktsioonide arvestus on sooritatud.

On tehtud miinimum 4 praktiliste tööd ja projekt on kaitstud hindele „4“.

Hinne “5”

Erialase inglise keele arvestus ja matematiliste funktsioonide arvestus on sooritatud.

Kõik  praktilise tööd on tehtud ja projekt on kaitstud hindele „5“."

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid 1.Teemakohaseid e-raamatud, http://it-ebooks.info/

2. Java programmeerimise juhend, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/

3. PHP õppematerjal, http://www.w3schools.com/php/default.asp

4. http://www.5ws.de/

5.https://docs.djangoproject.com/en/1.8/

6. http://rubyonrails.org/documentation/

7. http://www.asp.net/get-started/websites

8. http://sparkjava.com/documentation.html

9. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=319

10. https://ained.ttu.ee/javadoc/unit_testing.html

11. https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/test-profile.html

12. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

9 Hajusrakenduste alused 6 Jüri Melnikov, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks Eeldusained andmebaasisüsteemide alused, veebirakenduste loomise alused, programmeerimise alused

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ning teostab andmete ülekandeid erinevate andmeallikate vahel

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

42 t 34 t 80 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

liidestab rakendused ja andmeallikad;

loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ja

olemasolevatele teenustele

klientrakendusi;

• selgitab, mis on andmete puhverdamine

(caching) ja dubleerimine (replication);

• varundab enne liidestamist süsteemi

andmed;

• liidestab olemasoleva andmeallika

veebirakendusega andmete kuvamiseks,

muutmiseks, lisamiseks ja kustutamiseks;

• liidestab veebiteenuse veebirakendusega;

• loob, paigaldab ja kasutab veebiteenuseid;

• arvestab hajusrakenduste kasutamisel

tekkida võivat andmete kadu ning rakenduse

osiste mittetoimivust;

1. HAJUSRAKENDUSTE LOOMINE

1.1 Hajusrakenduste alused, Integratsioon ja liidestamine, Liidestamise vajadus

1.2 Integratsiooni ja liidestamise kasutusalad, Liidestamise põhimõtted  ja

erinevad vormid

1.3 Lõdvalt ja tihedalt seotud rakendused

1.4 Sünkrooneenne ja asünkroonne liidestus

1.5 Süsteemide integreerimise ja liidestamise võimalused (failivahetus, jagatud

andmebaas, sõnumivahetus, veebiteenused, Message Queue)

1.6 Integratsiooni ja liidestamise probleemid, Võimaluste ja vahendite sobivus

1.7 Riigi infosüsteemi liidestamine, X-tee andmevahetuskiht, Teenustepõhine

arhidektuur

1.8 Liidestamismetoodika tasandid

• Loeng

• Demonstaratsioon

• Praktiline töö: süsteemi

andmete varundamine

Eristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:

Koostab veebirakenduse olemasolevate rakenduste liitmisel.

Harjutused

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kõik praktilised harjutusülesanded peavad olema sooritatud ja

esitatud.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 70% ulatuses.

Dokumentatsiooni kokkuvõte on koostatud inglise keeles.

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 90% ulatuses.

Dokumentatsioon on esitatud õigeaegselt ja vastab juhendis
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Iga ülesanne peab olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses.

Harjutusülesannete hinne kujuneb individuaalsete ülesannete hinnete

keskmisena.

Hinne “3”(rahuldav) ehk lävend

Kõik praktilised harjutusülesanded on sooritatud 50% ulatuses.

Koostatud on dokumentatsiooni loodud rakendustele.

väljatoodud nõuetele.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

tunneb sünkroonseid ja asünkroonseid andmete

ülekandmise võimalusi ning valib neist sobivaima;

• kasutab süsteemidevahelist sünkroonset ja asünkroonset

andmete ülekandmist.

• kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi

2. VEEBITEENUSED

2.1 XML, SOAP, WSDL, UDDI, WCF, RPC, REST standardite kasutamine

2.2 Ressursipõhised veebiteenused

2.3 WebAPI liidestamine

2.4 OData protokolli kasutamine

Eristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: veebiteenuste loomine

Praktiline töö: veebiteenuste liidestamine

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja

kaasabil.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel.

Õpetaja aitab ainult suunata. Õppija suudab välja pakkuda tü-

üplahenduse.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel

iseseisvalt.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

dokumenteerib loodavad ja olemasolevad liidesed

(liidestatud süsteemid, integratsioonipunktid,

integratsioonimeetodid, turvalisuse reeglid);

• dokumenteerib hajusrakenduse komponendid ja

nendevahelised liidestused õppe- ja inglise keeles.

3. DOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE

3.1 Dokumentatsiooni koostamine

3.2 Olemasolevate rakenduste ja liideste dokumenteerimine

3.3 Planeeritavate rakenduste ja liideste dokumenteerimine"

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:

Koostatab dokumentatsiooni loodud rakendusele.

Praktiline töö:

Koostab veebirakenduse olemasolevate rakenduste liitmisel.

Lävend

veebiteenus on liidestatud veebirakendusega

Iseseisvad tööd

51/154



Dokumenteerib liidestuse

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

dokumenteerib loodud rakendused

õppe- ja inglise keeles;

• koostab õppe- ja inglisekeelse

dokumentatsiooni loodud rakendustele ja

liidestele.

4. ERIALANE INGLISE KEEL

4.1. Loodud rakenduse dokumenteerimine

4.2. Töökäigu analüüs, analüüsi mõiste (probleemid, tehtudmuudatused).

Loeng

Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Loodud rakenduse dokumenteerimine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Rakendus on dokumenteeritud

Iseseisvad tööd

Dokumenteerib liidestuse

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hindamise eelduseks on kõigi hinnatavate ülesannete sooritamine.

Mooduli hinne kujuneb veebiteenuste loomise ja liidestamise praktilise töö alusel.

Moodulloetakse arvestatuks, kui:

• veebiteenus on loodud ja toimib

• veebiteenus on liidestatud veebirakendusega

• veebiteenuse liidestamise protsess on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Hinne „3“ - Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Õppija suudab välja pakkuda tüüplahenduse.

Hinne „4“  - Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel. Õpetaja aitab ainult suunata. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud

nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Hinne „5“ - Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel iseseisvalt. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=65mp#euni_repository_10895

http://www.w3schools.com/webservices/

http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=65mp#euni_repository_10895

Веб-сервисы в теории и на практике для начинающих http://habrahabr.ru/post/46374/

Веб-сервисы. XML, WSDL, SOAP и UDDI. Для профессионалов. Эрик Ньюкомер

1.Teemakohaseid e-raamatud, http://it-ebooks.info/

2. Java programmeerimise juhend, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/

3. PHP õppematerjal, http://www.w3schools.com/php/default.asp

4. http://www.5ws.de/
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5.https://docs.djangoproject.com/en/1.8/

6. http://rubyonrails.org/documentation/

7. http://www.asp.net/get-started/websites

8. http://sparkjava.com/documentation.html

9. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=319

10. https://ained.ttu.ee/javadoc/unit_testing.html

11. https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/test-profile.html

12. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

10 Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine

organisatsioonides

6 Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks IT-valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija orienteerub kaasaegses infoühiskonnas oma erialal töötamiseks vajalikul määral ning tuleb toime organisatsiooni ja

projektimeeskonna liikmena.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

96 t 30 t 30 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

orienteerub IT-alases majandus- ja

õiguskeskkonnas;

mõistab infotehnoloogia mõju ja rolli

ettevõtte juhtimises ning

infoühiskonnas;

• osaleb mooduliteemalistes ja

õppekeelsetes arutlustes, väljendab ennast

keeleliselt arusaadavalt, kasutades

erialaseid põhimõisteid valdavalt õiges

kontekstis;

• selgitab juhendi abil peamisi ettevõtlust,

majandust ja organisatsioone mõjutavaid

tegureid ning toob näiteid sotsiaalsete,

kultuuriliste ja majanduslike faktorite

koosmõjust organisatsioonides;

1 ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE.

1.1 Organisatsioon kui avatud süsteem.

1.2 Organisatsiooni tüübid. Struktuur. Rollid.

1.3 Ametlik suhtlemine. Organisatsioonikultuur.

1.3 Meeskonnatöö.

1.4 Juhtimine. Juhtimisfunktsioonid.

1.5 Kvaliteed ijuhtimine. Personali juhtimine.

2 INFOSÜSTEEMID ORGANISATSIOONIS.

2.1 Infosüsteem ja äristrateegia.

2.2 Suhtekorraldus.

Loeng ja arutelu

Rühmatöö

Praktilised harjutused

Juhtumianalüüs

Iseseisev töö

Projektõpe

Erialane seminar

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Erialane seminar vastavalt avaldatud juhendile.

Organisatsiooni keskkonna analüüs (PEST).

Organisatsioonianalüüs vastavalt juhendile.

Hindamismeetod:
Arutlus

Analüüs

Juhtumi analüüs

Lävend
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Kõik mooduli hindamisülesanded on täidetud lävendi tasemel.

Iseseisvatest töödest ja dokumunetidest on koostatud e-õpimapp

Praktilised tööd

Organisatsiooni keskkonna analüüs (PEST). Organisatsioonianalüüs vastavalt juhendile.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

eristab peamisi IT-taristu haldamise ja

auditeerimise standardeid ning

raamistikke;

järgib klienditeeninduse ja

meeskonnatöö head tava;

• selgitab iseseisvalt peamiste IT-taristu

haldamise ja auditeerimisega seotud

standardite ning raamistike põhimõtteid ja

erisusi;

• selgitab klienditeeninduse hea tava

reegleid ning demonstreerib nende järgimist

IT valdkonna teenindussituatsioonides;

3. KLIENDITEENINDUSE ALUSED

3.1 Teeninduse mõiste.

3.2 Klienditeeninduse hea tava.

3.3 IT valdkonna klienditeeninduse parimad praktikad.

3.4 Eksimused klienditeeninduses ja probleemide lahendamine.

4. IT-TARISTU HALDAMINE.

4.1 ITIL raamistik.

4.2 ISMS Infoturbestrateegia välja töötamine. Veebirakenduste turvamine.

Loeng ja arutelu

Rühmatöö

Praktilised harjutused

Mõistekaart

Iseseisev töö

Rollimängud

(klienditeenindus)

Projektõpe

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
ITIL mõistekaart.

ISMS mõistekaart.

Ideekaart erinevate IT-lahenduste kohta

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Kõik mooduli hindamisülesanded on täidetud lävendi tasemel.

Iseseisvatest töödest ja dokumunetidest on koostatud e-õpimapp

Praktilised tööd

ITIL ja ISMS mõistekaardite koostamine.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koostab lihtsama projektiplaani; • koostab meeskonnatööna erialase

projektiplaani, kirjeldades

projektihaldamisega seotud peamisi

toiminguid;

5. PROJEKTIHALDUSE ALUSED

5.1 Projekti etapid.

5.2 Projekti meeskond, rollid ja vastutus.

5.3 Projektiplaan.

5.4 Projekti haldamise infotehnoloogilised vahendid.

5.5 Projekti juhtimine, projekti aruandlus.

Loeng

Praktiline töö

Rühmatöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
IT-alane projekt meeskonnatööna, hinnatakse tehnilist teostust, meeskonnatööd, klienditeenindust, projektijuhtimist.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio
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Lävend

Kõik mooduli hindamisülesanded on täidetud lävendi tasemel.

Iseseisvatest töödest ja dokumunetidest on koostatud e-õpimapp

Iseseisvad tööd

IT-alane projekt

Praktilised tööd

IT-alane projekt

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab lihtsamat majandus-, õigus- ja

juhtimisalast terminoloogiat;

mõistab teenuste osutamise taristu

ülesehitust ja toimimist.

• teab teenusetaseme mittevastavuse toimet

organisatsiooni tegevuse tulemustele ;

6.INFOTEHNOLOOGIA JUHTIMISE ALUSED

6.1 IT sektori roll majanduses.

6.2 IT positsioon erinevates majandussektorites.

6.3 IT sektori ettevõtete mõju majandusele.

7. IT-ÕIGUS.

7.1 Avalik teave.

7.2 Isikuandmed.

7.3 Andmekogud.

7.4 Digiallkiri.

7.5 Autoriõigused.

7.6 Lepingud.

8. SOTSIAALAINED

8.1 Riigivõim.

8.2 Demokraatlik ühiskond

8.3 Kodanikuühiskond

8.4 Seadusandlik võim Parlament

8.5 Ühiskonna areng ja moderniseerimine, info- ja teadmusühiskonna

kujunemine.

8.6 Ühiskonnaelu reguleerivad normid ja väärtused.

8.7 Riigikaitse. Eesti riigikaitse struktuur ja juhtimine.

8.8 Sotsiaalmeedia.

9. ÕPPE KEEL

9.1 Teksti mõiste.

9.2 Meediateksti olemus ja eripära. Uudis, olemuslugu, intervjuu, arvustus,

reportaaž, reklaam.

9.3 Keelekasutuse kujundlikkus.

Loeng ja arutelu

Rühmatöö

Juhtumianalüüs

Iseseisev töö

Projektõpe

Mitteeristav
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9.4 Avaldus, elulookirjeldus, kiri, apellatsioon, volikiri, protokoll.

9.5 Pealkirjastamine, liigendus, paigutus.

9.6 Igapäevasuhtlus, vestlus, tutvustus, kaastundeavaldus.

Hindamisülesanne:
Juhtumianalüüs IT-õigusest. Individuaalne või rühmatöö.

e-õpimapp iseseisvatest töödest ja dokumentidest.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio

Analüüs

Lävend

Kõik mooduli hindamisülesanded on täidetud lävendi tasemel.

Iseseisvatest töödest ja dokumunetidest on koostatud e-õpimapp

Iseseisvad tööd

Juhtumianalüüs IT-õigusest

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli arvestuse saamiseks on täidetud mooduli kõik hindamisülesanded lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Infoühiskonna arengukava 2020 [http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020]

Pisuke, H. Mis on autoriõigus, digitaalne õpiobjekt 2010 [http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/]

Tipp, V. Autoriõigus, digitaalne õpiobjekt [http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/]

Brifk, E, Operatsioonisüsteemi kasutajate haldamine, e-kursus 2011[http://e-ope.khk.ee/oo/2011/operatsioonisysteemi_kasutajate_haldamine/]

Konno, M. Digitaalne kultuur. E-kursus 2011 [http://www.tlu.ee/opmat/tp/Digikultuur.pdf]

Hanni, T. Infosüsteemi elutsükkel. E-kursus 20111 [http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6wob#euni_repository_10895]

Laurits, M. Infosüsteemi kavandamisest andmebaaside loomiseni: süsteemianalüüsi etapid ja vahendid, digitaalne õpiobjekt,

[http://infosysteemianalyys.weebly.com]

Laurits, M. E-teenused kui infosüsteem, digitaalne õpiobjekt [http://e-teenus.weebly.com]

Berens, A. Projektijuhtimine. Tallinn 2002

Oja, A. Klienditeenindus valguses ja varjus, ÄP kirjastus 2005

Põllula, K. Klienditeenindus: teenuse kujundamine ja sihtrühmad. Digiaalne õpiobjekt 2010. [http://www.hkhk.edu.ee/klienditeenindus/]

Roosipõld, A. Probleemsete situatsioonide lahendamine klienditeeninduses. Digitaalne õpiobjekt 2013,

https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=275

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine_vk/

https://drive.google.com/file/d/0BwSY0gTPtITuOW1vQXRQem9rY00/view

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine_vk/11_.html

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine_vk/5__.html

https://iske.ria.ee/8_03/

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine_vk/74__.html

https://app.ganttpro.com/#!/app/home
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega, keskharidusega õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

11 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 Kersti Küttim, Larissa Lavrentjeva, Olga Liventseva,

Igor Mezelainen, Lea Urbalu, Irene Janter, Natalja

Dehant, Nadežda Grebenštšikova, Natalja Kaalik,

Valentina Leštšuk, Irina Ossipenko, Niina

Jevstafiadi, Juulia Sorokina

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe

põhimõtetest.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

74 t 36 t 46 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab oma vastutust teadlike otsuste

langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 10

praktiline töö: 10

iseseisev töö: 6

kokku: 26

• analüüsib juhendamisel oma isiksust ja

kirjeldab oma tugevaid ning nõrku külgi;

• seostab kutse, eriala ja ametialase

ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise

võimalustega;

• leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu,

erialade ja õppimisvõimaluste kohta;

• leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja

töökohtade kohta;

• koostab juhendi alusel elektroonilisi

kandideerimisdokumente (CV, sh

võõrkeelse, motivatsioonikirja,

sooviavalduse), lähtudes asjaajamise

dokumentide vormistamise nõuetest ja heast

tavast;

• valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul;

• koostab juhendamisel oma lühi- ja

pikaajalise karjääri plaani;

Karjääriplaneerimine

karjääriplaneerimise ajalugu; erinevad karjääriplaneerimise teooriad;

Töö otsimise tehnikad ja vahendid Tööturu nõuded ja ootused

Õppimisvõimalused, elukestev õppe;

Tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, kutseriskid,

töömotivatsioonid

Tööle kandideerimine, vajalikud dokumendid Tööl püsimiseks vajalikud

isikuomadused

loeng, arutelu, rühmatöö,

praktiline töö, iseseisev

töö

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
õpimapp: isiklik karjääriplaan - lühi- ja pikaajaline (5a), dokumentide vormistamine

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio

Lävend

elektrooniline õpimapp on koostatud ja vormistatud vastavalt esitatud nõuetele ja sisaldab lühi- ja pikaajalist karjääriplaani, CV, sooviavaldust ja motivatsiooni kirja tööle kandideerimiseks, kasutatud on korrektset eesti

keelt dokumentide vormistamisel

Iseseisvad tööd

Õpilane leiab informatsiooni vabade töökohtade olemasolust tööturul ja oma edasiste õppimisvõimaluste kohta.

Praktilised tööd

karjääriplaani, CV, sooviavalduse, motivatsioonikirja koostamine elektrooniliselt

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab majanduse olemust ja

majanduskeskkonna toimimist;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 14

praktiline töö: 6

iseseisev töö: 6

kokku: 26

• kirjeldab oma majanduslikke vajadusi,

lähtudes ressursside piiratusest ja

ökonoomsest kasutamisest

• selgitab nõudluse ja pakkumise ning

turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust

• koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma

leibkonna ühe kuu eelarve

• loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja

kaudseid makse

• täidab juhendamisel etteantud andmete

alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni

• leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste

pangateenuste ja nendega kaasnevate

võimaluste ning kohustuste kohta

• kasutab majanduskeskkonnas

orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku

infosüsteemi „e-riik“

Majanduse olemus piiratud ressursid ja piiramatud vajadused, majanduse valik ja

alternatiivkulu; Majanduse mõtlemine; majandussüsteem: eraomand,

hinnasüsteem, konkurents; riigi roll majanduses;

Nõudlus, pakkumine ja turuhind;

Riigieelarve ja maksud Eestis;

Finantsasutused Eestis - raha, selle funktsioonid, pangad ja teised

finantsasutused, pankade teenused, võimalused, kohustused;

loeng,arutelu, rühmatöö,

praktiline töö, iseseisev

töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
pere ühe kuu eelarve koostamine

Hindamismeetod:
Enesehindamine

Lävend

pere eelare on koostatud vastavalt esitatud nõuetele, õpilane kirjeldab oma majanduslikke võimalusi ja vajadusi, lähtudes olemasolevatest ressurssidest

Iseseisvad tööd

Koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve.

Praktilised tööd
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leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta. tutvub riiklikku infosüsteemi „e-riik“ võimalustega

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõtestab oma rolli

ettevõtluskeskkonnas;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 14

praktiline töö: 6

iseseisev töö: 6

kokku: 26

• kirjeldab meeskonnatööna

ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitava

eriala valdkonnas;

• võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule

sisenemisel palgatöötaja ja ettevõtjana,

lähtudes ettevõtluskeskkonnast;

• kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku

ettevõtluse põhimõtteid;

• selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte

majandustegevust ja seda mõjutavat

ettevõtluskeskkonda;

• kirjeldab meeskonnatööna

kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte

majandustegevusele;

• kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed

õpitava eriala valdkonna näitel ning koostab

juhendi alusel meeskonnatööna

elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani;

Ettevõtluse põhimõtted (füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing, mittetulundusühing,

ettevõtte loomine, ettevõtte juhtimine).

Väikeettevõtte äriplaan (äriplaani olemus ja tähtsus, äriplaani struktuur, lühike

äriplaani koostamine).

loeng,arutelu,rühmatöö,

esitlus, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
äriidee kava

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Lävend

Rühmatööna on koostatud vastavalt nõuetele äriidee kava, tutvustatud kaasõpilastele ja põhjendatud oma valikuid

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab lähtuvalt oma erialast esmase äriidee kava

Praktilised tööd

Selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab oma õigusi ja kohustusi

töökeskkonnas toimimisel;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 28

praktiline töö: 12

iseseisev töö: 12

• loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja

töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu

töökeskkonna tagamisel;

• tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna

töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi,

boiloogilisi, psühhosotsiaalseid ja

Töökeskkond

Töökeskonna ohutegurid ja riskid

Tööõnnetused ja kutsehaigused

Esmaabi ja tuleohutus

Lepingulised suhted- sõlmimine, töötaja õigused ja kohustused, lõpetamine

Töö. ja puhkeaeg, puhkus

loeng, arutelu, rühmatöö,

iseseisev töö

Mitteeristav
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kokku: 52 füsioloogliisi ohutegureid ning meetmeid

nende vähendamiseks;

• tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb

meeskonnatööna õigusaktides sätestatud

töötaja õigusi ja kohustusi seoses

tööõnnetusega;

• kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja

oma tegevust tulekahju puhkemisel

töökeskkonnas;

• leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest,

sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutuse

alast informatsiooni;

• leiab iseseisvalt töölepinguseadusest

informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse

ja puhkuse kohta;

• nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja

käsunduslepingu peamisi erinevusi ja

kirjeldab töölepinguseadusest, soolise

võrdõiguslikkuse seadusest ning võrdse

kohtlemise seadusest tulenevaid töötaja ja

tööandja õigusi, kohustusi ja vastutust;

• arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö,

tükitöö ja majandustulemustelt makstava

bruto- ja netotöötasu ning ajutise

töövõimetuse hüvitist;

• koostab ja vormistab juhendi alusel

iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja

vastuskirja ning e- kirja, sh allkirjastab selle

digitaalselt;

Hindamisülesanne:
töölepingu vormistamine/sõlmimine

Hindamismeetod:
Tööleht

Lävend

tööleht on täidetud vastavalt esitatud kriteeriumitele

Iseseisvad tööd

töö- ja keskkonnaohutus alaste materjalide leidmine ja tutvumine e-keskkonnas õigusalaste materjalide leidmine ja tutvumine e- keskkonnas e-riik

Praktilised tööd

dokumentide vormistamine riigikeeles ja digitaalselt allkirjastamine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

käitub vastastikust suhtlemist toetaval

viisil;

• kirjeldab iseseisvalt dokumentide

säilitamise vajadust organisatsioonis ja

Suhtlemise olemus

Suhtlemisvalmiduse kujundamine

arutelu, rühmatöö,

rollimäng

Mitteeristav
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Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 8

praktiline töö: 12

iseseisev töö: 6

kokku: 26

seostab seda isiklike dokumentide

säilitamisega;

• kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja

mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui

võõrkeeles;

• kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib

telefoni- ja internetisuhtluse head tava;

• järgib üldtunnustatud käitumistavasid;

• selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi;

• kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna

kultuurilisi erinevusi suhtlemisel;

Käitumise kohandamine erinevates suhtlussituatsioonides sh kultuurilised

erinevused

Kuulamis- ja kehtestamisoskused

Eneseväljendamine

Meeskonna töö

Toimetulek stressiga, motiveerimine

Hindamisülesanne:
rollimäng

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Lävend

õpilane osaleb rollimängus vastavalt talle saadud ülesandele järgides hea suhtlemise tava

Iseseisvad tööd

suhtlusalaste videomaterjalidega tutvumine - kultuurilised erinevused, töövestlus, klienditeenindus

Praktilised tööd

suhtlusalaste videomaterjalidega tutvumine - kultuurilised erinevused, töövestlus, klienditeenindus

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised

tööd teemadel:

elektrooniline õpimapp:

isiklik karjääriplaan - lühi- ja pikaajaline(5a),

dokumentide vormistamine;

pere ühe kuu eelarve;

äriidee kava;

rollimäng;

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Karjääriinfoportaal www.rajaleidja.ee (11.04.2108)

Kutsekodainfoportaal www.kutsekoda.ee (11.04.2108)

Töötukassainfoportaal www.tootukassa.ee (11.04.2108)

“Karjääri planeerimise oskuste kujundamine kutseõppes” õpetajaraamat Innove 2014

“Karjääriõppe sidumine praktikaga” Innove 2014

Mc Kay, M., Davis, M., Fanning, P., Suhtlemisoskused. 2004

Naesseń, L-O., Parem teenindamine. Tallinn.1997.

“Kehakeel töökeskkonnas” Peter Clayton 2004

“Jah! “ Noah J.Gostein: Steave J.Martin:Robert B. Cialdini

“Inimene konfliktide keskel” Ü.Vihma 2006

“Suhtlemise kunst” Õpetaja käsiraamat 2007
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E-Käsiraamat “ Teeninduse kunst”

Teeninduseinfoportaal www.heateenindus.ee (11.04.2108)

Ettevõtlusarendamise Sihtasutus www.eas.ee

Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf

Kulu, L. Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol, 2011

Majandusõpik ja Ülesandekogu I -III osad, Junior Achievement Eesti, Tallinn, 2011/2012

Rahandusministeerium www.fin.ee

Randma, T. Ettevõtluse alused. Infotükk, 2008

Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Altex, 2013

https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060 -Töötervishoiu ja tööohutuse seadus – (13.04.2018)

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030 - Töölepingu seadus -(13.04.2018)

https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009 -Võlaõigusseadus - (13.04.2018)

http://e-ope.khk.ee/oo/erne_lepingud/tvtuleping_ja_ksundusleping.html - Töö- ja teenuste osutamise lepingute koostamine - (13.04.2018)

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/tookeskkonna_kasiraamat.pdf - Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat

kutsekoolidele - (13.04.2018)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

12 Praktika 38 Ljudmila Bõlova, Jüri Melnikov, Natella Mihhailova,

Jelena Olikainen, Olga Popova, Aleksander Pulver,

Natalja Redean

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.

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktika

52 t 936 t

Teemad ja alateemad 1. PRAKTIKAKORRALDUS

1.1  Praktika kord.

1.2 Tööohutusealane instrueerimine.

1.3 Praktikaülesanded. Praktikajuhend.

1.4 Praktikakohad.  Praktikakoha leidmine

1.5 Praktikadokumentatsiooni täitmine

2. PRAKTIKAÜLESANNETE TÄITMINE

2.1 Töökekkonna kirjeldus. Ruum. Tööaeg. Töövahendid. Arenduskeskkond.

2.2 Projektimeeskond, rollid ja nendest tulenevad tööülesanded, ülesannete jagamine, kattumine, mitme rolli täitmine, ajagraafiku ulatus, suhtlemiseks kasutatavad

meetodid ja vahendid. Töö organiseerimise vahendid

3. PRAKTIKAARUANDE VORMISTAMINE

4. PRAKTIKAKAITSMINE

1kurs Praktika "IT üld praktika" - 8EKAP

• töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena

• kasutab praktikatöös kontoritöö tarkvara

• teab erinevate ametikohtade tööülesandeid ja vastutusala tarkvaraarendajaga tegelevas ettevõttes

• oskab teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi

• kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

• koostab praktikapäeviku.

• esitab praktikaaruande. Esitleb ja kaitseb praktika sooritust komisjoni ees

2 kurs Praktika "Tarkvara rakendamine" - 15EKAP
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•  töötab ettevõttes tarkvara arenduse projektis. Kaardistab tarkvara arendusmeeskonna tööd.

•  koostab praktikapäeviku.

• võimalikud teemad: infrastruktuuri haldus ja arendus, kasutajatugi, infoturve, andmebaaside arendus ja haldus, testimine, programmeerimine.

• esitab praktikaaruande. Esitleb ja kaitseb praktika sooritust komisjoni ees.

3 kurs Praktika "Rakenduse loomine" - 15EKAP

• töötab ettevõttes tarkvara arenduse projektis. Kaardistab ettevõtte infrastuktuuri ning analüüsib tootearenduse protsessi tuginedes eelnevates moodulites

omandatud teadmistele.

• koostab praktikapäeviku.

• osaleb tarkvaraarenduse meeskonna töös. Võimalikud teemad: eebirakenduste ja -teenuste loomine ja arendamine, mobiilsete rakenduste arendus,

andmebaaside hooldus ja arendus, kasutajaliidese arendamine, testimine, rakenduste dokumentatsiooni ja demode loomine.

• esitab praktikaaruande. Esitleb ja kaitseb praktika sooritust komisjoni ees.

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid

osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises; • tutvub praktikajuhendiga;

• tutvub praktikakorraldust reguleerivate dokumentidega;

• tutvub kooli praktikabaasis olevate praktikabaasidega kaudseid vahendeid kasutades;

• püstitab endale isikliku praktikaülesande;

• kirjutab e-maili praktikakoha taotlemiseks;

• osaleb praktikaintervjuul edastab praktikajuhendajale praktikalepingu sõlmimiseks vajalikud andmed;

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid

teeb koostööd kolleegide ja klientidega;

töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena;

• 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;

• tuleb toime erinevates situatsioonides ja meeskondades;

• täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töötulemusi;

• sobitab eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides ja järgib tööohutusnõudeid;

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid

kasutab praktikatöös kontoritöö tarkvara; • kasutab kontoritöö tarkvara dokumente täitmiseks

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid

selgitab tarkvaraarenduse meeskonna igapäevatööd ja annab ülevaate tarkvaraarenduse protsessist

tarkvaraprojekti rakendamisel projektimeeskonnas;

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

töödega;

• sobitab eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides ja järgib tööohutusnõudeid;

• hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust,süstematiseerib, võrdleb ja analüüsib hangitud teadmisi ja

kasutab neid oma töös.
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Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid

teab erinevate ametikohtade tööülesandeid ja vastutusala tarkvaraarendajaga tegelevas ettevõttes; • teostab juhendamisel konkreetseid andmehaldustöid või testib programme;

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid

oskab teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma teadmistele, praktilisele

ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja oskustele;

• tuleb toime erinevates situatsioonides ja meeskondades

 

Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid

töötab vähemalt ühes tarkavaarenduse projekti meeskonnas noorema tarkvaraarendajana; • planeerib oma tööd lähtuvalt töökoha eripärast ja organisatsiooni/tellija nõuetest, mõistab oma tegevuse mõju

projekti tulemustele;

 

Õpiväljund 8 Hindamiskriteeriumid

esitab praktikadokumentatsiooni ja kaitseb praktikaseminaris aruannet; • esitab nõuetekohaselt täidetud praktikadokumentatsiooni kaitseb praktikaaruannet seminaris vastavalt

etteantud juhendile;

 

Hindamine Mitteeristav

Lävend

Praktika on arvestatud, kui õpilane:

• püstitab praktika eesmärgi ja täidab individuaalsed ülesanded konkreetseks praktikaks;

• saavutab praktika õpiväljundid;

• esitab korrektselt täidetud praktika dokumendid (praktikaleping, hinnanguleht, aruanne, praktika päevik);

• osaleb praktikaseminaris andes ülevaate praktikast ning analüüsides oma toimetulekut praktikaülesannetega.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Praktika toimub 38 EKAPi ultuses.

I kursusel on praktika 5 nädalat (8 EKAP), mille raames tutvutakse IT ettevõttega.

II kursusel on praktika 10 nädalat (15 EKAP), mille raames tutvutakse tarkvaraarendaja sh veebispetsialisti töö erinevate tahkudega, tööks vajaliku tarkvaraga ja

teostatakse veebilehe loomisega seotud tööülesandeid.

III kursusel on praktika 10 nädalat (15 EKAP), mille raames õppija osaleb praktikakohas tarkvaraprojektis.

Praktika on arvestatud, kui õpilane:

• püstitab praktika eesmärgi ja täidab individuaalsed ülesanded konkreetseks praktikaks;

• saavutab praktika õpiväljundid;

• esitab korrektselt täidetud praktika dokumendid (praktikaleping, hinnanguleht, aruanne, praktika päevik);

• osaleb praktikaseminaris andes ülevaate praktikast ning analüüsides oma toimetulekut praktikaülesannetega.
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Hinnatakse mitteeristavalt. Hindamismeetodid: juhendaja hinnang, praktikaaruanne ja seminaris osalemine.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid • Praktikajuhend, praktikakord

• Praktikajuhendaja poolt koostatud abimaterjalid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhihariduse baasil õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

13 Keel ja kirjandus 6 Elna Juuse, Olga Prokofjeva, Ella Tšernobai, Kätlin

Sass, Tatjana Toropova, Nataliya Mikhaylova

Nõuded mooduli alustamiseks Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused.

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

132 t 24 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja

üldkirjakeele normidele vastavalt nii

suulises kui ka kirjalikus suhtluses

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva

sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile.

Eristab kõne-ja kirjakeelt.

Järgib kirjutamisel õigekirjareegleid.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust,

kasutab oma väidete kinnitamiseks

tekstinäiteid ja tsitaate.

Kasutab saadud teavet eesmärgipäraselt

suulises esinemises või enda loodud

tekstides.

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina.

Õigekiri(suure ja väikese algustähe kasutamine, kirjavahemärgid, kokku - ja

lahkukirjutamine, võõrsõnad), põhilised reeglid, nende kirjalik rakendamine

tekstides.

Suuline ja kirjalik kõne ning nende erinevused.

Kirjakeel, kõnekeel, murdekeel, släng, oskuskeel.

Keeleline etikett, sh virtuaalkeskkonnas.

Teiste keelte mõju emakeelele, keelekontaktid.

Suhtluspõhine loeng.

Praktilised harjutused:

sobivate keelenormide

kasutamine, õigekirja

tundmine.

Analüüs: oma ja

kaaslase keelekasutuse

analüüs, keelekasutuse

eripära.

Slängiteksti (murdeteksti)

ümbersõnastus

kirjakeelde.

Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Ajurünnak- emakeele

kontaktid erinevate

keeltega.

Mõistekaart-

keelekasutus erinevates

sotsiaalsetes ja

vanuserühmades.

Rollis kirjutamine:

kirjutatakse mõne

Eristav
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tegelase keele- või

sõnavarakasutuses.

Hindamisülesanne:
Kirja- ja kõnekeelsete tekstide eristamine ning analüüs.

Hindamismeetod:
Analüüs

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Teab ja kasutab keeleõpetuse põhimõisteid ning õigekirjutuse

põhireegleid, teeb kirjas kergemaid ja mõningaid raskemaid

õigekirjavigu.

Kasutab õigekeelsussõnaraamatut: leiab võõrsõnadele tähendusi,

seletab lühendeid, moodustab võrdlusastmeid, tüüpsõna järgi

käänamisel vajab õpetaja poolset suunamist.

Mõistab suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi.

Eristab kõne- ja kirjakeelt nii suulises kui kirjalikus tekstis.

Valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlusolukorrale.

Teab ja kasutab keeleõpetuse põhimõisteid ja õigekirjutuse

põhireegleid, teeb kirjas kergemaid õigekirjavigu.

Kasutab õigekeelsussõnaraamatut: leiab võõrsõnadele tähendusi,

seletab lühendeid, moodustab võrdlusastmeid, käänab tüüpsõna järgi.

Mõistab suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi.

Teab ja järgib keeleõpetuse põhimõisteid ja õigekirjutuse põhireegleid.

Kasutab õigekeelsussõnaraamatut: leiab võõrsõnadele tähendusi,

seletab lühendeid, moodustab võrdlusastmeid, käänab tüüpsõna

järgi.Mõistab suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Kontrolltöö

Sobivate keelenormide kasutamine ja õigekirja

tundmine.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Õigekirjaharjutused: 45-64% vastustest on õiged.

Hinne 4:

Õigekirjaharjutused: 65- 85% vastustest on õiged.

Hinne 5:

Õigekirjaharjutused: 86-100% vastustest on õiged.

Arvestustöö

Slängikirjand

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kirjand vastab teemale, kuid on üldsõnaline, kompositsiooniliste puudustega ja/või halvasti liigendatud, sõnavaralt ühekülgne ja lausestusraskustega, töös pole üle 16

õigekeelsusvea.

Hinne 4:

Kirjand vastab teemale, on ülesehituselt loogiline, kuid esineb liigendusvigu, sõnavaralt rikas, kuid lausestus on kohati ühekülgne, töös pole üle 8 õigekeelsusvea.

Hinne 5:

Kirjand on teemakohane ja sisukas, on loogiliselt üles ehitatud tervik, sõnavaralt rikas, sobiva stiiliga, töös pole üle 4 õigekeelsusvea.

Õpimapp/portfoolio

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele.

Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

Iseseisvad tööd
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Analüüsib eakohasel tasemel keelekasutust erinevates kultuurilistes ja sotsiaalsetes keskkondades, sh veebikeskkonnas, sh ajastuomaseid keelenähtusi.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Arutleb loetud, vaadatud või kuulatud

teksti põhjal teemakohaselt ja

põhjendatult

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva

sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile.

Leiab seotud ja sidumata tekstist vajaliku

info ja kasutab saadud teavet

eesmärgipäraselt suulises esinemises või

enda loodud tekstides.

Koostab ja vormistab teksti vastavalt

juhendile, järgides kirjutamisel

õigekirjareegleid.

Sõnavara.

Sõnavara rikastamise võimalused.

Sõnade tuletamine ja liitmine.

Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus.

Tekstiliigid. Ilukirjandusliku teksti eripära.

Tekstide võrdlemine

keelekasutuse eripära

seisukohalt.

Loovharjutused.

Rollis kirjutamine.

Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Praktiline harjutus:

sõnavara tundmine

(liitsõnad, tuletised,

võõrsõna, oskussõnad).

Teatmeteoste

kasutamine: sõnade

tähenduste leidmine ja

õigekirja otsimine,

uudissõnade leidmine ja

nende kasutamine.

Kirjandusliku teksti

keeleline võrdlus: leiab

kirjandusteose

keelekasutuse eripära,

stiilierinevusi ja -

eksimusi (Venni

diagramm).

Eristav

Hindamisülesanne:
Sõnavara rikastamise võimalused.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Nimetab sõnavara

rikastamise võimalusi, toob

sobivaid näiteid. Leiab ja kasutab tekstidest

sünonüüme, antonüüme, homonüüme, koostab jutu

fraseologismidega. Vastustest on õiged 45-64%.

Nimetab sõnavara

rikastamise võimalusi, toob

sobivaid näiteid. Kirjeldab eesti sõnavara koostist, kasutab

sünonüüme,

antonüüme, homonüüme praktilistes harjutustes, kirjutab rollis,

koostab jutu fraseologismidega. Vastustest on õiged 65-85%.

Nimetab sõnavara

rikastamise võimalusi, toob

sobivaid näiteid. Kirjeldab eesti sõnavara koostist, kasutab

sünonüüme,

homonüüme, antonüüme praktilistes harjutustes, kirjutab rollis ja

koostab humoristliku jutu fraseologismidega.Vastustest on õiged

86-100%.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Ülesanne/harjutus Eristav hindamine
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Loovharjutus. Hinne 3:

Tekstiloome- vastab teemale, kuid on üldsõnaline, on kompositsiooniliste puudustega ja/või halvasti liigendatud, sõnavaralt ühekülgne ja lausestusraskustega, on

paljude stiilivigadega, töös pole üle 16 õigekeelsusvea.

Hinne 4:

Tekstiloome vastab teemale, on ülesehituselt loogiline, kuid esineb liigendusvigu, sõnavaralt rikas, kuid lausestus on kohati ühekülgne, on stiilikonarustega, töös pole

üle 8 õigekeelsusvea.

Hinne 5:

Tekstiloome- teemakohane ja sisukas, on loogiliselt üles ehitatud tervik, sõnavaralt rikas, sobiva stiiliga, väheste stiilikomistustega, töös pole üle 4 õigekeelsusvea.

Analüüs

Tekstiliigid ja tekstide keeleline võrdlemine-

keelekasutuse eripära, stiilierinevused ja

-eksimused.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Teeb vahet tarbe- ja kunstitekstidel. Tunneb ära kujundliku keelekasutuse. Nimetab ametliku, teadusliku, ilukirjandusliku, ajakirjandusliku ja argistiili olulisemaid

tunnuseid.

Hinne 4:

Eristab eri tekstitüüpe, tunneb ära kujundliku keelekasutuse.Analüüsib erinevate tekstide eesmärke. Nimetab ametliku, teadusliku, ilukirjandusliku, ajakirjandusliku ja

argistiili tunnuseid.

Hinne 5:

Eristab eri tekstitüüpe, tunneb ära kujundliku keelekasutuse. Analüüsib erinevate tekstide eesmärke ja vormi.Nimetab ametliku, teadusliku, ilukirjandusliku,

ajakirjandusliku ja argistiili tunnuseid ning toob tekstikatkendi põhjal nende kohta näiteid.

Õpimapp/portfoolio

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele.

Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Koostab eri liiki tekste, kasutades

alustekstidena nii teabe- ja

ilukirjandustekste kui ka teisi

allikaid neid kriitiliselt hinnates

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva

sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile.

Koostab ja vormistab teksti vastavalt

juhendile, järgides kirjutamisel

õigekirjareegleid.

Leiab seotud ja sidumata tekstist vajaliku

info ja kasutab saadud teavet

eesmärgipäraselt suulises esinemises või

enda loodud tekstides.

Kasutab erinevatest infoallikatest saadud

teavet enda loodud tekstides ja

igapäevaelus, põhjendab infoallika valikut.

Meedia ja mõjutamine.

Meediateksti tunnused.

Reklaami erandlik keelekasutus.

Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.

Olulisemad meediaźanrid (uudis, reportaaź, intervjuu, arvamus).

Sotsiaalmeedia- kvaliteetkirjanduse ja meelelahutusaja- kirjanduse erinevused.

Sihtgruppidest lähtuvalt tähtsamad meediakanalid Eestis: meediakanali ja info

edastamise eesmärk, teemade skaala, peamised teemad, info edastamisviis,

argumenteerimine ja demagoogia meediakanalites.

Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Oma seisukoha

eetiline ja asjakohane sõnastamine.

• Mõistekaart:

meediateksti liigid ja

tunnused.

• Praktiline töö-

meediateksti loomine.

• Rühmatöö (ajalehe

koostamine ja esitlus).

• Reklaamteksti analüüs:

fakti eristamine

arvamusest,

usaldusväärse info

leidmine.

• Võrdlus: erinevate

reklaamklippide võrdlus,

kellele suunatud,

eesmärk, kuidas on info

edastatud, sõnavara

kasutus, õigekiri (vigade

väljatoomine).

• Demagoogia ja

Eristav
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argumenteerimine

reklaamtekstides.

• Reklaamteksti

koostamine ja

omakirjutatud teksti

analüüs.

• Väitlus meedias

püstitatud teemadel,

väitluses kasutatavad

fraasid,

argumenteerimine ja

demagoogia. •

Meediatekstide

kirjutamine.

• Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Hindamisülesanne:
Meediatekstide ja tähtsamate infokanalite tundmine läbi meediatekstide sõnastamise.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Tunneb põhilisi meediatekste, aga eksib 2-3 mõistega, nimetab

tähtsamaid infokanaleid. Koostab lihtsamaid meediatekste. Oma

seisukohad loetu ja kuuldu kohta pole piisavalt põhjendatud. Töös võib

esineda 7-10 õigekirjaviga.

Tunneb meediatekste ja nimetab tähtsamaid infokanaleid. Koostab

lihtsamaid meediatekste.Põhjendab oma seisukohti loetu ja kuuldu

kohta. Töös võib esineda 4-6 õigekirjaviga.

Tunneb meediatekste ja nimetab tähtsamaid infokanaleid. Koostab

lihtsamaid meediatekste. Põhjendab oma seisukohti loetu ja kuuldu

kohta. Töös võib esineda kuni 3 õigekirjaviga.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Arutlus

Alusteksti põhjal arutluse kirjutamine, kasutades

tekstinäiteid ja tsitaate.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev. Probleemikäsitlus on pealiskaudne, analüüs on pinnaline ning argumentatsioon väheveenev. Tekstis

liialdatakse tsitaatide, refereeringute ja/või näidetega, esineb üksikuid faktivigu. Sõnastus on konarlik ja ühekülgne, kuid arusaadav. Tekstis on palju kergeid ning

mõned rasked stiilivead. Ülesehituses on vastuolud (nt alguse venitatus, välja arendamata või liiga pikk lõpetus, mitmekordne algus või lõpetus jms). Tekst ei ole

kohati sidus ja vormistuses on puudujääke.

Hinne 4:

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev. Probleemikäsitlus on piisav. Kirjutaja oskab hästi analüüsida ja argumenteerida, väiteid ei ole alati piisavalt

põhjendatud. Teksti sõnastus on selge ja ladus, sõnavara piisav, kuid võib esineda paar kergemat ja raskemat stiiliviga. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine

lõikudeks on üldiselt loogiline, lõikudevaheline sidusus jätab kohati soovida. Tekst on vormistatud korrektselt.

Hinne 5:

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev. Probleemikäsitlus on põhjalik. Kirjutaja oskab väga hästi analüüsida ja argumenteerida. Teksti sõnastus on

selge, isikupärane ja ladus, sõnavara rikkalik. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine lõikudeks on loogiline ja täpne. Tekst on sidus ja vormistatud korrektselt.

Analüüs

Meediateksti analüüs: eristab fakti arvamusest,

Eristav hindamine

Hinne 3:
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leiab usaldusväärse info, analüüsib kriitiliselt. Analüüs on pealiskaudne. Sõnastus on konarlik ja ühekülgne, kuid arusaadav. Tekstis on palju kergeid ning mõned rasked stiilivead. Ülesehituses on vastuolud (nt

alguse venitatus, välja arendamata või liiga pikk lõpetus, mitmekordne algus või lõpetus jms). Tekst ei ole kohati sidus ja vormistuses on puudujääke.Ei põhjenda

piisavalt oma seisukohti loetu kohta. Töös võib esineda 7-10 õigekirjaviga.

Hinne 4:

Kirjutaja oskab hästi analüüsida ja argumenteerida, väiteid ei ole alati piisavalt põhjendatud. Teksti sõnastus on selge ja ladus, sõnavara piisav, kuid võib esineda paar

kergemat ja raskemat stiiliviga. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine lõikudeks on üldiselt loogiline, lõikudevaheline sidusus jätab kohati soovida. Tekst on

vormistatud korrektselt.Põhjendab oma seisukohti loetu kohta. Töös võib esineda 4-6 õigekirjaviga.

Hinne 5:

Kirjutaja oskab väga hästi analüüsida ja argumenteerida. Teksti sõnastus on selge, isikupärane ja ladus, sõnavara rikkalik. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine

lõikudeks on loogiline ja täpne. Tekst on sidus ja vormistatud korrektselt.Põhjendab oma seisukohti loetu kohta. Töös võib esineda kuni 3 õigekirjaviga.

Õpimapp/portfoolio

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele.

Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

Iseseisvad tööd

Erinevate meediakanalite reklaamide sisuline ja keeleline analüüs ning järelduste tegemine. Meediateksti loomine- intervjuu läbiviimine, arvamusartikkel päevasündmustest.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Loeb, loob ja mõistab sidumata tekste

(tabel, graafik, diagramm), hindab neis

esitatud infot, teeb järeldusi ja loob

uusi seoseid

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva

sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile.

Koostab ja vormistab teksti vastavalt

juhendile, järgides kirjutamisel

õigekirjareegleid.

Leiab seotud ja sidumata tekstist vajaliku

info ja kasutab saadud teavet

eesmärgipäraselt suulises esinemises või

enda loodud tekstides.

Koostab etteantud faktide põhjal lihtsama

tabeli või diagrammi.

Kasutab erinevatest infoallikatest saadud

teavet enda loodud tekstides ja

igapäevaelus, põhjendab infoallika valikut.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust,

kasutab oma väidete kinnitamiseks

tekstinäiteid ja tsitaate.

Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks

tarvilikke põhimõisteid.

Funktsionaalne lugemine ja kirjutamine.

Kirjutamise eesmärk, teksti ainestik, materjali kogumine.

Teksti ülesehitus ja sidusus.

Arutleva teksti kirjutamine teksti põhjal.

Stiiliõpetus (erinevad stiilid, stiilinõuded ja stiilivead).

Oma teksti toimetamine.

Teabeotsing.

Seotud ja sidumata tekstid (nimestikud, tabelid, graafikud, diagrammid)

Lihtsamad tarbetekstid.

Õigekirjaoskuse parandamine ja kinnistamine.

Alusteksti põhjal

kirjutamine ja oma

kirjutatud teksti

pealkirjastamine.

Teksti struktuuri

tajumine, teksti lõikude

järjestamine.

Mõistekaart- kasutab

alusteksti ja pealkirja.

Praktiline harjutus: oma

kirjutatud teksti

toimetamine ja

stiilivigade parandamine.

Juhendmaterjali

lugemine, refereerimine

ja kokkuvõtte tegemine.

Lünkteksti täitmine

tabelite, diagrammide

abil, tabeli ja diagrammi

koostamine etteantud

faktide põhjal. •

Mudelkirjutamine,

tarbetekstide

koostamine- avaldus,

CV, motivatsioonikiri.

Praktiline harjutus-

õigekirjaoskuse

Eristav
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parandamine.

Enesekontrolli testide

sooritamine.

Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Hindamisülesanne:
Kirjutab alusteksti põhjal arutluse, kasutades tekstinäiteid ja tsitaate.

Hindamismeetod:
Arutlus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev.

Probleemikäsitlus on pealiskaudne, analüüs on pinnaline ning

argumentatsioon väheveenev. Tekstis liialdatakse tsitaatide,

refereeringute ja/või näidetega, esineb üksikuid faktivigu. Sõnastus on

konarlik ja ühekülgne, kuid arusaadav. Tekstis on palju kergeid ning

mõned rasked stiilivead. Ülesehituses on vastuolud (nt alguse

venitatus, välja arendamata või liiga pikk lõpetus, mitmekordne algus

või lõpetus jms). Tekst ei ole kohati sidus ja vormistuses on

puudujääke.

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev.

Probleemikäsitlus on piisav. Kirjutaja oskab hästi analüüsida ja

argumenteerida, väiteid ei ole alati piisavalt põhjendatud. Teksti

sõnastus on selge ja ladus, sõnavara piisav, kuid võib esineda paar

kergemat ja raskemat stiiliviga. Tekst on ülesehituselt tervik,

liigendamine lõikudeks on üldiselt loogiline, lõikudevaheline sidusus

jätab kohati soovida. Tekst on vormistatud korrektselt.

Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal, on arutlev.

Probleemikäsitlus on põhjalik. Kirjutaja oskab väga hästi analüüsida ja

argumenteerida. Teksti sõnastus on selge, isikupärane ja ladus,

sõnavara rikkalik. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine lõikudeks

on loogiline ja täpne. Tekst on sidus ja vormistatud korrektselt.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Ülesanne/harjutus

Tarbetekstide koostamine.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Praktilised harjutused (tabelite ja graafikute täitmine, tarbedokumentide kirjutamine) on tehtud, aga vormistamisel esineb vigu.

Hinne 4:

Praktilised ülesanded (tabelite ja graafikute täitmine, tarbedokumentide kirjutamine) on esitatud korrektselt, kuid täitmisel võib esineda üksikuid vigu.

Hinne 5:

Praktilised ülesanded (tabelite ja graafikute täitmine, tarbedokumentide kirjutamine) on esitatud korrektselt.

Referaat

Referaadi koostamine, vormistamine ja

ettekandmine.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Referaat on sisult pealiskaudne. Õpilase isiklik seisukohta ei ole põhjendatud. Referaadi maht jääb kuni 10% alla miinimumnõude. Õpilane loeb esitluse paberilt maha

ja pole publikuga kontaktis. Õpilase esitlusoskuse puudujäägid takistavad kaasõpilastel referaadi sisust aru saada.

Hinne 4:

Sissejuhatuse ja kokkuvõtte vahel puudub selge seos. Isiklikud seisukohad pole usutavalt põhjendatud. Referaat on sisult kirjeldav. Kasutatud on üksikud lõigud

põhjendamata Referaadi sisu on esitletud hästi, kuid õpilane pole suuteline vastama küsimustele. On üksikuid esinemisoskuse puudujääke.

Hinne 5:

Referaadi tiitelleht on nõuetekohane Referaat on arvutikirjas font Arial või Times New Roman, fondi suurus 12. Tekst on nõuetekohaselt vormistatud * Kasutatud

kirjandus on korrektselt viidatud Lisad on vormistatud nõuetekohaselt. Leheküljed on nummerdatud v.a. tiitelleht. Referaadi maht vastab

miinimumnõuetele.Sissejuhatuses püstitatud küsimusi lahatakse põhjalikult ning need leiavad kokkuvõttes vastuse. Õpilane on julgelt esinenud isiklike seisukohtadega

ning neid põhjendanud. Arutluskäik on loogiliselt üles ehitatud. Õpilane valdab referaadi teemat, on suuteline vastama küsimustele. Õpilane austab oma publikut, ei
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tõstata teemaväliseid probleeme ning käitub esitluse ajal laitmatult. Õpilane viib läbi esitluse selgel kõlaval häälel ja on suuteline hoidma kuulajaskonnaga head sidet.

Referaat koosneb sissejuhatusest, vähemalt kahest peatükist ning kokkuvõttest *Referaadis on kuni viis õigekirjaviga. Referaadi välimus on esteetiliselt laitmatu.

Õpimapp/portfoolio

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele.

Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Väärtustab lugemist, suhestab loetut

iseendaga ja tänapäeva elunähtustega,

oma kodukohaga

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva

sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile

Koostab ja vormistab teksti vastavalt

juhendile, järgides kirjutamisel

õigekirjareegleid

Põhjendab oma lugemiseelistusi ja

–kogemusi.

Tutvustab loetud kirjandusteose autorit,

kirjeldab tegevusaega ja –kohta ning olulisi

sündmusi, iseloomustab tegelasi.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust,

kasutab oma väidete kinnitamiseks

tekstinäiteid ja tsitaate.

Arutleb teose probleemide ja

väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid

nii tekstist kui ka oma elust.

Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks

tarvilikke põhimõisteid.

Ilukirjandus kui kunst

Mis on kirjandus? Ilukirjanduse põhiliigid. Kirjandusvoolud.

Autori koht ajas, traditsioonis, rahvuskirjanduses.

Ajurünnak, loeng, esitlus:

kirjanduse olemus,

põhiliigid,

kirjandusvoolud, ajatelg.

Rühmatöö:

kirjandusvoolud, nende

tunnused, teosed ja

autorid (plakat).

Ilukirjandusteksti

lugemine ja analüüs:

etteantud küsimustele

vastamine ja oma

arvamuse esitamine

tekstinäidete põhjal.

Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Eristav

Hindamisülesanne:
Ilukirjanduse põhiliigid, kirjandusvoolud ja tuntumad teosed, autorid.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike ning kirjandusvoolusid. Teab

ajastuga seotud autoreid. Tööst on sooritatud õigesti 45-69%.

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike ning kirjandusvoolusid. Teab

ajastuga seotud autoreid. Tööst on sooritatud õigesti 70-89%.

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike ning kirjandusvoolusid. Teab

ajastuga seotud autoreid. Tööst on sooritatud õigesti 90%-100%.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Analüüs

Ilukirjandusteksti lugemine ja analüüs.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Analüüsib ilukirjandusteksti, põhiprobleemi ja peamõtte sõnastamisega on raskusi. Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid näiteid tekstist ja oma elust.

Hinne 4:

Analüüsib ilukirjandusteksti, sõnastab põhiprobleemi ja peamõtte. Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid näiteid tekstist ja oma elust.

Hinne 5:
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Analüüsib ilukirjandusteksti, sõnastab põhiprobleemi ja peamõtte. Põhjendab oma seisukohti, toob rohkesti sobivaid näiteid tekstist ja oma elust.

Õpimapp/portfoolio

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele.

Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Tõlgendab ja analüüsib loetut, seostab

seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste

sündmustega

Põhjendab oma lugemiseelistusi ja

–kogemusi.

Arutleb teose probleemide ja

väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid

nii tekstist kui ka oma elust.

Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks

tarvilikke põhimõisteid.

Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused: teadlik lugeja ja tema isiklik

kogemus, põlvkondlik ja sotsiaalkultuuriline kuuluvus.

Proosateksti analüüs ja tõlgendamine.

Lemmikraamat.

Mõistekaart: lühema

proosateksti analüüs.

Kirjandusteostest

katkendite lavastamine,

jälgides ajastut.

Käsitletavate teoste

analüüs, oma arvamuse

esitlemine ja

põhjendamine, erinevate

seoste loomine.

Õpimapi koostamine

vastavalt alateemadele.

Eristav

Hindamisülesanne:
Proosateksti analüüs: etteantud küsimustele vastamine ja oma arvamuse esitamine tekstinäidete põhjal.

Hindamismeetod:
Analüüs

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Analüüsib ja sõnastab põhiprobleemi ning peamõtte. Oma

seisukohti pole piisavalt põhjendatud, sobivaid näiteid on vähe.

Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust, ei kasuta oma väidete

kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.

Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega, näiteid tekstist ja oma

elust pole piisavalt.

Analüüsib ja sõnastab põhiprobleemi ning peamõtte.

Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid näiteid.

Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete

kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.

Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega.

Toob näiteid tekstist ja oma elust.

Analüüsib ja sõnastab põhiprobleemi ning peamõtte.

Põhjendab oma seisukohti, toob sobivaid näiteid.

Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.

Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete

kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.

Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega.

Toob rohkesti näiteid tekstist ja oma elust.

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Analüüs

Tervikteos(t)e analüüs

Eristav hindamine

Hinne 3:

Loeb vähemalt ühe tervikteose. Põhjendab oma lugemiseelistust ja – kogemust.Tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab tegevusaega ja –kohta ning olulisi

sündmusi, iseloomustab tegelasi . Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate. Arutleb teose probleemide ja

väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust. Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid.

Hinne 4:

Loeb vähemalt kaks tervikteost. Väljendab loetud teoste kohta suuliselt või kirjalikult oma arvamust. Põhjendab oma lugemiseelistusi. Suhestab loetut iseendaga,

tänapäeva elunähtustega. Arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust. Selgitab ja kasutab teksti

analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid.
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Hinne 5:

Loeb vähemalt kolm tervikteost. Arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate teosest. Suhestab

loetut iseendaga, tänapäeva elunähtustega ja varem loetuga. Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid.

Õpimapi koostamine vastavalt alateemadele. Mitteeristav hindamine

Lävend:

Esitab korrektse õpimapi, töölehed ja muud tehtud kirjalikud tööd.

Iseseisvad tööd

Tervikteos(t)e lugemine ja analüüs.

 

Hindamiskriteeriumid 1. Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile

2. Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid

3. Leiab seotud ja sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises või enda loodud tekstides

4. Koostab etteantud faktide põhjal lihtsama tabeli või diagrammi

5. Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendab infoallika valikut

6. Põhjendab oma lugemiseelistusi ja –kogemusi

7. Tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab tegevusaega ja –kohta ning olulisi sündmusi, iseloomustab tegelasi

8. Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate

9. Arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust

10. Selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hinnatakse erinevaid osaoskusi, sh lugemine, kirjutamine, teksti mõistmine.

Mooduli hindeks on õpiväljundite keskmine hinne.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Johannes Gümnaasiumi eesti keele õpik Reet Bobõlski, Margit Ross Koolibri,2017

Johannes Gümnaasiumi eesti keele töövihik Reet Bobõlski, Margit Ross Koolibri,2017

Sõnakunsti jäljed Kirjanduse õpik gümnaasiumile Kirsi Rannaste, Katre Talviste Avita, 2016

Uuem kirjandus Jan Kaus Maurus Kirjastus OÜ, 2015

Meedia ja mõjutamine Katrin Aava, Ülle Salumäe Künnimees,2013

Kirjanduse kõnekus II Sirje Nootre Avita,

Lugemisest kirjutamiseni Eesti keele riigieksami töövihik Alli Lunter Koolibri, 2013

M.Mitjurev. Tekst. Stiil. Õpik gümnaasiumile. Tallinn, 2009

N. Maltseva-Zamkovaja jt. Millised on kohtumised, sellistena tulevad ka jutud. Kõnekeele taju ja loomine.Tallinn, 2012

N. Maltseva-Zamkovaja jt. Mis kirjutatud sulega... Kirjakeele taju ja loomine. Tallinn, 2015

S. Ragrina. Vene keele funktsionaalne stilistika. Õpik gümnaasiumile. Tallinn, 2000

Õigekirja praktikum. Töövihik. Tallinn, 2002

Vahemärkide praktikum. Töövihik. Tallinn, 2002

V. Mussatov. 20. sajandi vene kirjanduse loengud. Tallinn Svetlana Evstratova, Teresa Filippova Õigekirjutus. Tallinn. 2013.

Elza Florenskaja Keele stiliistilised võimalused. Õpik gümnaasiumile. Tallinn. 2000.

Svetlana Evstratova, Anzelika Mina Keel, ühiskond, kultuur. Õpik gümnaasiumile. Tallinn. 2012.

Juri Lotman Vene kirjanduse õpik. Moskva. 2000.

Sergei Mitjurjov, Vladimir Marantsman 19.sajandi 1.poole vene krjandus. Õpik gümnaasiumile. Tallinn. 2001.

Sergei Mitjurjov, Vladimir Marantsman 19.sajandi 2.poole vene krjandus. Õpik gümnaasiumile. Tallinn. 2000.

Sergei Mitjurjov 19.sajandi 1.poole vene krjandus. Töövihik gümnaasiumile. Tallinn. 2002.

Sergei Mitjurjov 19.sajandi 2.poole vene krjandus. Töövihik gümnaasiumile. Tallinn. 2002.
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Irina Belobrovtseva 20.sajandi vene krjandus. Õpik lugemiseks. Tallinn. 2001.

Irina Belobrovtseva Uusim vene krjandus. Õpik gümnaasiumile. Tallinn. 2004.

V.Maanso „Keeleviit“

E.Kraut „Eesti õigekeel“

T.Erelt „Eesti ortograafia“

Aili Kiin ja Alli Lunter „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“

EKI Keelenõuande soovitused

M.Hennoste „Täna kirjutame kirjandit“

E. Liivaste, A. Tarto „Õige emakeel“

M. Ehala „Eesti keele struktuur“

M. Ehala „Eesti kirjakeel“

H. Pung „Õigekeele- ja ortograafiaharjutusi“

Erelt, Ross „Eesti keele käsiraamat“

Продолжим знакомство... Н.Замковая.И.Моисеенко.2009

Встречи 2. К.Алликметс, Л.Ведина.2001

Рабочая тетрадь " От А до Я". К.Алликметс, Л.Ведина.2001

Изучаем русскую грамматику. В. Иванов.2004

Трудно быть молодым?! Н.Замковая, И.Моисеенко.1999

Рабочая тетрадь "Трудно быть молодым?!".2003

Страны и люди. А Метса, Л.Титова. Учебник русского языка для гимназии.2002

Рабочая тетрадь "Страны и люди".2002

У самовара. К. Алликметс.1999

У самовара с улыбкой (рабочая тетрадь).1999

Россия: страна и люди. А.К.Перевозникова.2010

Век живи-век учись. Повторим грамматику. К.Алликметс.2005.

Grammatika.ru .И.Файман2007

Проверь себя (тестовый практикум). Е.Раудла, Н. Мальцева-Замковая, И. Моисеенко

Тесты, тесты, тесты. Т.Капитонова, И.Баранова.2012

Riigieksamikirjandi iga-aastased kogumikud

Õigekeelsussõnaraamat, võõrsõnade leksikon

Perioodikaväljaanded

Internetimaterjalid

Ilukirjandus
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhiharidusega õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

14 Võõrkeel 4,5 Irina Antonova, Juri Fedossov, Jelena Lukovikova,

Aleksandr Beljakov, Maria Šustova, Marina Pavlova,

Dmitri Turenkov

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

96 t 21 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma

võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi

ja kogemusi seoses valitud erialaga

- tutvustab vestluse käigus iseennast ja oma

sõpra/eakaaslast

- koostab oma kooli (lühi) tutvustuse

- põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab

oma sobivust valitud erialal töötamiseks

MINA JA MAAILM

Mina ja eakaaslased-kutseõppurid

- lugemis- ja/või

kuulamisülesande

täitmine juhendi alusel

(info leidmine ja

esitamine, sõnavara

täiendamine)

- rühmatöö: kooli ja eriala

tutvustuse koostamine

Eristav

Hindamisülesanne:
- suuline intervjuu

Hindamismeetod:
Arutlus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Tutvustab sihtkeeles iseennast, oma sõpra/eakaaslast.

Tutvustab oma kooli ja nimetab õpitavaid erialasid, sh endavalitut.

Tutvustab sihtkeeles iseennast, oma sõpra/eakaaslast ja senist

elukäiku. Tutvustab oma kooli ja selles õpitavaid erialasid, põhjendab

eriala valikut.

Kirjeldab iseennast, oma sõpra/eakaaslast ja oma võimeid ning

huvisid. Kirjeldab oma senist elukäiku ja haridusteed ning põhjendab

eriala valikut.Tutvustab oma kooli ning õpitavaid erialasid.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus intervjuuks teemal "MINA JA MAAILM" / Mina ja eakaaslased-kutseõppurid
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab Eesti ja teiste rahvaste

elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab

nendega võõrkeeles suhtlemisel

-võrdleb sihtkeele maa (de) ja Eesti

elukeskkonda,kultuuritraditsioone ja –norme

-arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise

eripäraga

-tutvustab (oma eakaaslasele välismaal)

Eestit ja soovitab külastada mõnda sihtkohta

MINA JA MAAILM

Mina ja Eesti. Erinevad inimesed ja rahvad

- lugemis- ja/või

kuulamisülesande

täitmine juhendi alusel

(võõrkeelne tekst /

lindistus Eesti kohta

- praktilised harjutused

sõnavara, väljendite,

sõnastiku kasutamise

jms kohta)

- video/filmi vaatamine

(sihtriigi loodusest ja

vaatamisväärsustest) ja

arutelu

Eristav

Hindamisülesanne:
- kirjalik töö teemal oma valikul: "Minu Eestimaa", "Minu lemmikpaik Eestis", "Eestis asuvad vaatamisväärsused"

- esitlus ühest riigist oma valikul

Hindamismeetod:
Essee

Ettekanne/esitlus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Nimetab Eestiga seotud tähtsamaid fakte ning olulisemaid

vaatamisväärsusi. Nimetab ning kirjeldab lühidalt sihtkeeltkõnelevaid

maid.

Tutvustab Eestit võõrkeeles (kliima, sümboolika jmt). Nimetab ja

kirjeldab lühidalt sihtkeelt kõnelevaid maid ning võrdleb neid Eestiga.

Mõistab kultuurilisi erinevusi ning rakendab mõistmist erinevates

situatsioonülesannetes.

Tutvustab oma riiki,selle ajaloo ning tänapäeva olulisemaid sündmusi

ning tähtpäevi. Soovitab erinevate oluliste vaatamisväärsuste

külastamist ja põhjendab oma valikut. Kirjeldab põhjalikult sihtkeelt

kõnelevaid maid ning võrdleb neid oma riigiga, toob välja sarnasusi

ning erinevusi. Kasutab kultuuriliste erinevuste tundmist erinevates

situatsioonülesannetes.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus tööks teemal "MINA JA MAAILM" / Mina ja Eesti. Erinevad inimesed ja rahvad

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

suhtleb õpitavas võõrkeeles

argisuhtluses nii kõnes kui kirjas

iseseisva keelekasutajana; esitab ja

kaitseb erinevates mõttevahetu

stes/suhtlussituatsioonides oma

seisukohti

- kasutab iseseisvalt võõrkeelset

põhisõnavara ja tuttavas olukorras

grammatiliselt üsna õiget keelt

- esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti

erinevates mõttevahetustes

- väljendab end/suhtleb õpitava keele

erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab,

räägib, kirjutab)

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA

Tervislik eluviis. Keskkonnakaitse probleemid

- dialoogid

terviseprobleemidest ja

nende ennetamisest

- lugemis-ja/ või

kuulamisülesande

täitmine

(keskkonnaalased

tekstid, lindistused)

Eristav

Hindamisülesanne:
- rollimäng (nt. arsti juures)

- essee teemale "Mida ma saan teha keskkonna säästmiseks?"

Hindamismeetod:
Essee

Ülesanne/harjutus
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Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Nimetab keskkonna alaseid probleeme ja mõistab lihtsamaid

teemakohaseid tekste.

Kirjeldab keskkonnaprobleeme ning pakub neile lahendusi. Mõistab erinevaid keskkonna alaseid tekste, analüüsib neid ning

avaldab oma seisukohti ja arutleb.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus tööks teemal "KESKKOND JA TEHNOLOOGIA" / Tervislik eluviis. Keskkonnakaitse probleemid

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab võõrkeeleoskuse

arendamiseks endale sobivaid

võõrkeele õppimise strateegiaid ja

teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet

elukestva õppega

- nimetab ja kirjeldab olulisi leiutisi ja nende

tähtsust inimkonna arengus

- tutvustab sihtkeeles ühte kaasaegset

leiutist ja analüüsib selle olulisust

- hindab oma võõrkeeleoskusetaset

- põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust,

loob seoseid eriala ja elukestva õppega

- eristab võõrkeelseid teabeallikaidinfo

otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende

usaldusväärsust

- kirjeldab oma kasutatavaid

suhtluskeskkondi (nende eeliseid, puudusi ja

ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA

Erinevad leiutised ja kaasaegsed tehnoloogilised saavutused Eestis ja maailmas

Keeletehnoloogilised rakendused igapäevaelus ja suhtluskeskkonnad.

- lugemis-ja / või

kuulamisülesande

täitmine (erinevad

avastused, leiutised ja

tehnoloogiad)

- võõrkeele tasemetesti

sooritamine ja analüüs

- lugemis-ja / või

kuulamisülesande

täitmine (erinevad

arvamused

suhtluskeskkondade

kohta)

- Internetiotsing

(otsinguülesannete

täitmine)

Eristav

Hindamisülesanne:
- iseseisvalt leitud erialaga seotud leiutise informatsiooni kokkuvõte

- Internetiotsingu sooritus

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kirjeldab põhjalikumalt vähemalt ühte olulist leiutist/tehnoloogilist

uuendust.

Leiab internetist teemakohast materjali ning hindab teabe allikaid.

Nimetab ja kirjeldab erinevaid leiutisi ja tehnoloogilisi uuendusi Eestis

ja maailmas ning selgitab nende olulisust.Hindab oma

võõrkeeleoskuse taset ja nimetab erinevaid teabeallikaid ning

internetikeskkondi, sh suhtlemiseks ja keeleõppeks ning oskab neid

vajadusel kasutada.

Kirjeldab leiutisi ja tehnoloogilisi uuendusi Eestis ja maailmas ning

analüüsib nende olulisust ja mõju ühiskonnale. Analüüsib oma

võõrkeeleoskuse taset ja kasutab erinevaid virtuaalkeskkondi, sh

keeleõppeks vajalikke.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus tööks teemal “KESKKOND JA TEHNOLOOGIA” / Erinevad leiutised ja keeletehnoloogilised rakendused igapäevaelus

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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on teadlik edasiõppimise ja tööturul

kandideerimise rahvusvahelistest

võimalustest; koostab tööleasumiseks

vajalikud võõrkeelsed

taotlusdokumendid

- kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja

analüüsib oma osalemist selles

- tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise

võimalusi

- koostab võõrkeeles

töökohale/praktikakohale kandideerimise

avalduse, CV/Europassi, arvestab sihtmaa

eripäraga

HARIDUS JA TÖÖ

Mina õppijana. Mina tööturul

- eneseanalüüs (SWOT)

õpetaja juhendamisel

- lugemis- ja

kuulamisülesande

täitmine (võõrkeelsed

töökuulutused Eestis ja

välismaal, tekstid

edasiõppimise,

tööpraktika sooritamise

võimaluste, kohta)

- töölehtede täitmine

(CV/Erasmus+, kaaskirja

näidised)

Eristav

Hindamisülesanne:
- Informatsiooni kogumine praktika ajal ja praktikal omandatud kogemuste kirjeldamine õpitavas keeles "Minu kogemused saadud praktika ajal"

- Erasmus+il asuva CV koostamine

- Töö intervjuu

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Tööleht

Intervjuu

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Analüüsib end õppijana ning toob näiteid elukestva õppe võimalustest

ning arengu- ja edasiõppimisvõimalustest oma erialal. Kirjeldab

töövõimalusi sihtkeele riikides ja EL maades. Täidab CV ja kirjeldab

kaaskirja vormi. Osaleb tööintervjuu rollimängus.

Analüüsib enda tugevusi ja nõrkusi, oma võimeid ja iseloomuomaduusi

SWOT abil, ja seostab need valitud erialaga. Analüüsib ennast

praktikandina võõrkeelses töö- või praktikakeskkonnas. Koostab

võõrkeelsed tööle kandideerimise dokumendid ning osaleb tööintervjuu

rollimängus.

Analüüsib end õppijana ning kirjeldab elukestva õppe võimalusi ning

planeerib ja kavandab edasiõppimise võimalusi oma erialal. Selgitab ja

analüüsib hetkeseisu tööturul. Leiab ja analüüsib võõrkeelseid

tööpakkumisi ning koostab tööle kandideerimiseks vajalikud

dokumendid. Osaleb võõrkeelses tööintervjuu rollimängus.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus tööks teemal "HARIDUS JA TÖÖ" / Mina õppijana. Mina tööturul

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Õppija mooduli hinne on positiivne, kui ta on esitanud nõutavad auditoorsed ja iseseisvad tööd vähemalt vastavalt lävendile. Hindamise eelduseks on aktiivne

klassitöö. Hindamisel arvestatakse õppija algset keeletaset ning keelelist arengut mooduli jooksul.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Õpetaja poolt valitud matarejalid, nt. õppekomplekt “New English File” (erinevatele tasemetele), komplekti veebilehekülg

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=ee&selLanguage=en
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhihariduse baasil õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

15 Matemaatika 5 Irina Mironova, Kaie Raidma, Žanna Gusseva,

Tatjana Kink, Natalya Sidorova, Nadezhda

Kryzhanovskaya

Nõuded mooduli alustamiseks Põhiharidus

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

110 t 20 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja

-oskusi uutes situatsioonides ning

eluliste ülesannete lahendamisel,

analüüsides ja hinnates tulemuste

tõepärasust

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 16

iseseisev töö: 2

kokku: 18

· sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab

välja andmed, määrab otsitavad suurused

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja

valemid

· kasutab vajadusel õpetaja koostatud

juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande

õigeks lahendamiseks

1. Reaalarvud

- Arvuhulgad (naturaalarvud N, täisarvud Z, ratsionaalarvud Q, irratsionaalarvud I

ja reaalarvud R).

- Tehted ratsionaalarvudega.

- Ümardamine.

- Täisarvulise astendajaga aste .

- Arvu standardkuju.

- Arvu n-es juur.

- Ratsionaalarvulise astendajaga aste.

- Tehted astmetega.

- Elulise sisuga tekstülesanded (raha igapäevane kasutamine, pere eelarve,

vahemaad, majapidamine jms).

Loeng

rühmatöö

individuaalne töö

Eristav

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Test

Tunnikontroll

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kasutab vajadusel ülesannete õigesti lahendamiseks abimaterjale.

Leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, diagrammilt vajaliku info.

Vastab lävendi nõuetele (hinne 3).

Kasutab astmeid ja arvu standardkuju arvutamisel.

Kõik hindele "4" nõutavad oskused.

Lahendab iseseisvalt ja loovalt elulisi tekstülesandeid, vormistab
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Teostab tehted õiges järjekorras.

Arvutab reaalarvudega kasutades kalkulaatorit. Saab õige vastuse.

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Lahendab iseseisvalt elulise

sisuga tekstülesandeid

korrektse lahenduse ja annab tõepärase vastuse

Iseseisvad tööd

Elulise sisuga ülesanded. Hindeliseks tööks ettevalmistamine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab vajadusel erinevaid

teabeallikaid ning saab aru erinevatest

matemaatilise info esitamise viisidest

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 32

iseseisev töö: 6

kokku: 38

· kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel

illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb

vajalikud arvutused, vormistab

lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu

õigsust

· kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii

paberkandjal kui ka internetis leiduvaid

teabeallikaid

· koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja

diagramme õpitud materjali ulatuses

valib ja kasutab ülesannete lahendamisel

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja

matemaatilisi sümboleid teab ja kasutab

matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria

elemente

7. Planimeetria

- Tasapinnaliste geomeetria kujundite, (kolmnurk, ruut, ristkülik, rööpkülik, romb,

trapets, korrapärane kuusnurk, ring) elemendid, ümbermõõdud, pindalad.

8. Stereomeetria

- Korrapärane prisma. Tema elemendid, pindala ja ruumala.

- Korrapärane püramiid. Tema elemendid, pindala ja ruumala.

- Silinder. Tema elemendid, pindala ja ruumala.

- Koonus. Tema elemendid, pindala ja ruumala.

- Kera. Tema elemendid, pindala ja ruumala.

- Elulise sisuga tekstülesanded.

9.Tõenäosusteooria ja statistika

- Juhuslik sündmus(mõiste).

- Sündmuse tõenäosus.

- Statistika põhimõisted ja arvkarakteristikud.

- Statistiliste andmete kogumine, süstematiseerimine, statistiline andmetöötlus.

- Elulise sisuga tekstülesanded.

Uurimustöö,

andmetöötlus excelis,

väitlus hasartmängu

pooldajate ja vastaste

vahel, essee oletatava

võidu kasutamise kohta,

graafikutelt ja

diagrammidelt info

lugemine.

Liitkujundid (pindala ja

ümbermõõdu

arvutamine).

- Valemileht (igaüks ise

koostab)

- Tegelik objekti

mõõtmete leidmine,

arvutamine

- Remondi eelarve

Ajurünnak või test

(teooria tundmine),

GeoGebra, praktiline töö

(kehade voltimine),

iseseisev töö (fotod ja

nendel kehade ära

tundmine). Kujundite

joonestamine, makettide

valmistamine.

Eristav

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Test

Tunnikontroll

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Teeb tasapinnaliste kujundite joonised, teab nende

nimetusi ja arvutab antud andmetega kujundi pindala

ja ümbermõõdu.

Õpilane oskab näidisülesannete abil lahendada elulisi stereomeetrilisi

ülesandeid valemite lehe abil.

Vastab lävendi nõuetele (hinne 3).

Õppija lahendab elulisi ülesandeid, teeb vajalikud arvutused, vormistab

lahenduskäigu.

Kasutab analoogiat objektide- vaheliste seoste

leidmiseks.

Kõik hindele "4" nõutavad oskused.

Kontrollib lahenduskäigu õigsust.

Esitab põhjaliku korrektse lahenduskäigu, annab vastuse lähtuvalt

igapäevaelust.

Suudab hinnata vastuse tõepärasust. Esitab iseseisva töö, vastab
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Teeb joonise, vajadusel teisendab ühikud, annab vastuse, lähtuvalt

igapäevaelust.

Selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide, hasartmängude ja

laenudega seotud riske.

Teab ja kasutab matemaatilise statistika ja tõenäosuse

elemente.

Esitab iseseisva töö, vastab esitatud küsimustele

kasutades abimaterjale.

Esitab iseseisva töö, vastab esitatud küsimustele. kõigile esitatud küsimustele.

Iseseisvad tööd

Elulise sisuga ülesanded. Hindeliseks tööks ettevalmistamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

seostab matemaatikat teiste

õppeainetega, kasutades õppimisel

oma matemaatikaalaseid teadmisi ning

oskusi

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 24

iseseisev töö: 4

kokku: 28

valib ja kasutab ülesannete lahendamisel

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja

matemaatilisi sümboleid,

kasutab analoogiat objektidevaheliste seoste

leidmiseks

kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat

matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi

5. Jooned tasandil

- Punkti asukoha määramine tasandil.

- Lõigu keskpunkt.

- Kahe punkti vaheline kaugus.

- Vektori mõiste, liigid ja tähistamine.

- Vektorite geomeetriline liitmine.

- Vektori koordinaadid. Vektori pikkus.

- Sirge võrrand.

- Parabooli võrrand.

- Ringjoone võrrand.

- Sirge joonestamine võrrandi järgi.

6. Trigonomeetria

- Nurga kraadi- ja radiaanmõõt.

- Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid.

- Kolmnurga pindala.

- Täisnurkse kolmnurga lahendamine.

- Elulise sisuga tekstülesanded.

Skeem, joonis;

GeoGebra kasutamine,

praktiline töö (jooned

igapäevaelus - foto ja

sellelt joonte leidmine)

Elulised näited parabooli

tekkimisest (palli-,

odavise, kaugus-,

kõrgushüpe).

Rühmatöö

Eristav

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Test

Tunnikontroll

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kujutab vektorit tasandil algus- ja lõpp-punkti koordinaatide järgi.

Arvutab vektori koordinaadid ja tema pikkuse.

Joonestab võrrandi järgi sirge.

Tunneb antud võrrandi järgi ära joone kuju (sirge, parabool, ringjoon).

Valib ja kasutab ülesannete lahendamisel sisust lähtuvalt õigeid

valemeid ja matemaatilisi sümboleid.

Oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab andmed,

valemid ja vastuse) lahendada konspekti / näidete abil

(elulisi) ülesandeid kasutades valemikaarti.

Vastab lävendi nõuetele (hinne 3).

Liidab vektoreid geomeetriliselt. Joonestab võrrandi järgi sirge,

parabooli.

Koostab konspekti abil sirge võrrandeid ning teisendab need

üldvõrrandiks.

Oskab lahendada ülesandeid kasutades täisnurkse kolmnurga

trigonomeetrilisi seoseid.

Esitab tõepärased vastused lähtuvalt igapäevaelust.

Kõik hindele "4" nõutavad oskused.

Joonestab võrrandi järgi sirge, parabooli ja ringi.

Lahendab iseseisvalt (abimaterjale kasutamata) elulisi ülesandeid

rakendades trigonomeetria teadmisi ja esitab tõepärased vastused

lähtuvalt igapäevaelust. Liigitab tasandilisi kujundeid ja leiab

elementide vahelisi seoseid, ümbermõõdu ja pindala valemeid.
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Oskab valemikaardi abil leida õigeid elementide vahelisi seoseid,

ümbermõõdu ja pindala valemeid.

Esitab tõepärased vastused lähtuvalt igapäevaelust.

Iseseisvad tööd

Elulise sisuga ülesanded. Hindeliseks tööks ettevalmistamine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

esitab oma matemaatilisi mõttekäike

loogiliselt, väljendades oma mõtet

selgelt ja täpselt nii suuliselt kui

kirjalikult

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 16

iseseisev töö: 2

kokku: 18

· sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab

välja andmed, määrab otsitavad suurused

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja

valemid

· teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta,

lähtudes igapäevaelust

· kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel

illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb

vajalikud arvutused, vormistab

lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu

õigsust

· kasutab loogikat etteantud probleemide

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest

4. Avaldised. Võrrandid. Võrratused.

- Ratsionaalavaldiste lihtsustamine

- Võrre. Võrdeline jaotamine. Valemite teisendamine.

- Võrdeline suurendamine ja vähendamine (mõõtkava, plaan).

- Lineaarvõrrand. ruutvõrrand. kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem.

- Arvtelje erinevad piirkonnad.

- Lineaarvõrratuse mõiste ja omadused ning lahendamine.

- Lineaarvõrratuste süsteem

- Elulise sisuga ülesanded

Praktiline töö mõõtkava

kasutamisele

Plaani koostamine

Reisimarsruut

Kulude arvestus

Skeemide koostamine

Graafikutelt info leidmine

Eristav

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Test

Tunnikontroll

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Lihtsustab algebralisi avaldisi kasutades lihtsustamise abivalemeid.

Lahendab lineaarvõrrandeid ja lineaarvõrrandi süsteeme ning

ruutvõrrandeid.

Lahendab lineaarvõrratusi ja võrratusesüsteeme. Saab aru tekstist.

Lahendab tüüpülesandeid.

Vastab lävendi nõuetele (hinne 3).

Lahendab iseseisvalt elulisi tüüpülesandeid, vormistab korrektse

lahenduskäigu. Sõnastab vastuse.

Kõik hindele "4" nõutavad oskused.

Lahendab iseseisvalt ja loovalt elulisi tekstülesandeid, vormistab

selgitustega korrektse lahenduskäigu. Suudab hinnata vastuse

tõepärasust.

Iseseisvad tööd

Elulise sisuga ülesanded. Hindeliseks tööks ettevalmistamine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab matemaatika võimalusi enda

ja teiste tegevuse tasuvuse ning

jätkusuutlikkuse hindamisel

Jaotus tundides:

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-,

raskus- pindala, ruumala, mahu, aja- ja

rahaühikuid, arvutab protsente ja promille

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide

2. Mõõtühikud: Protsendid

- Mõõtühikute vahelised seosed, teisendamine

- Osa ja tervik, protsent, promill.

- Elulise sisuga tekstülesanded.

Ühikute teisendamine

teabeallikate

kasutamisega (SI-

süsteemi)

Eristav
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teoreetiline töö: 22

iseseisev töö: 6

kokku: 28

ja laenudega seotud riske

• arvutab bruto- ja netopalka ning

mitmesuguseid igapäevaeluga seotud tulusid

ja kulusid ning teisendab enamkasutatavaid

valuutasid

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob

näiteid tarbimise ja kulutamise

tasakaalustamise võimaluste kohta

3. Majandusmatemaatika elemendid

- Raha ja valuuta.

- Liht- ja liitintress.

- Laen ja hoiustamine, laenu tagasimaksegraafik.

- Palk ja kehtivad maksud töövõtjale ja tööandjale.

- Käibemaks, hind käibemaksuga ja ilma.

- Hinnamuutused (soodushind, hinnatõus jt.)

- Diagrammide lugemine.

Rühmatöö.

Teadmised enda kohta

Lahuseülesanded

Testid

Andmete lugemine

Esitluse koostamine

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Test

Tunnikontroll

Arvestustöö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala,

ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, arvutab protsente, promille.

Kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii paberkandjal kui

ka internetis leiduvaid teabeallikaid.

Arvutab bruto- ja netopalka ning mitmesuguseid

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid.

Loeb tekstist, tabelist, jooniselt, diagrammilt vajaliku info.

Vastab lävendi nõuetele (hinne 3).

Analüüsib leitud infot ja teeb järeldusi. Teeb excelis diagramme.

Arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid tarbimise

ja kulutamise tasakaalustamise võimaluste kohta.

Saab aru ja oskab selgitada laenuvõtmise põhimõtteid.

Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ülesannete lahendamisel.

Kõik hindele "4" nõutavad oskused.

Lahendab iseseisvalt ja loovalt elulisi protsentülesandeid.

Vormistab korrektselt lahenduskäigu.

Vajadusel põhjendab saadud tulemusi.

Valib erinevate võimaluste vahel ökonoomsema lahenduskäigu.

Oskab probleemülesandeid lahendada.

Iseseisvad tööd

Elulise sisuga ülesanded. Hindeliseks tööks ettevalmistamine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse eristavalt ja õppija on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel: iga teema lõpeb hindega, mis kujuneb sõltuvalt teemast

vastavate hindamisülesannete aritmeetilise keskmisena.

Kokkuvõttev hinne kujuneb õpiväljundite hinnetest aritmeetilise keskmisena.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker Matemaatika 10. klassile,11. klassile, 12. klassile.

T. Leego, L. Vedler, S. Vedler Matemaatika õpik kutseõppeasutusele.

I. Kängsepp Matemaatikaülesannete kogu koka eriala õppijaile.

L. Vedler, S. Vedler Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele I.

T. Leego Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele II.

H. Afanasjeva, J. Afanasjev, A. Aalto jt Gümnaasiumi kitsas matemaatika I-IX.

Tartu Kutsehariduskeskus Matemaatika testid ja kontrolltööd.

Aksel Telgmaa Rahandusküsimusi koolimatemaatikas Avita 1997.

Jüri Afanasjev Majandusmatemaatika elemendid Avita 2001.

Matemaatika kursus. http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=8a1g#euni_repository_10895

N. Sidorova. Rakendusstatistika. http://www.nvtc.ee/e-oppe/Sidorova/statistika/ K. Reim.

Matemaatika. http://arvutaja.blogspot.com/

A. Küüsmaa. Matemaatika. http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7eau#euni_repository_10895

Soetatud või õppejõu/õpilaste koostatud didaktiline materjal ja tarkvara, tehnilised õpetamisvahendid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhihariduse baasil õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

16 Loodusained 6 Svetlana Avdejeva, Tatjana Kippar, Kersti Küttim,

Ella Tšernobai, Anna Torn, Ljudmila Guseva, Ljubov

Ignatenko

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Seos gümnaasiumi riikliku õppekava

loodusaine valdkonna ainetega: bioloogia, geograafia, keemia, füüsika"

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

124 t 24 t 8 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Mõistab loodusainete omavahelisi

seoseid ja eripära, saab aru mudelite

tähtsusest reaalsete objektide

kirjeldamisel.

- Kasutab keemiliste elementide

perioodilisustabelit ja ühendite

molekulaarmudeleid mikromaailma

kirjeldamisel ja ainete omaduste

selgitamisel.

Kirjeldab funktsionalseid rühmi struktuurides;

Kirjeldab Maa sfääre kui süsteeme ja

nendega seotud mudeleid.

Kirjeldab termineid "litosfäär"" ja

"laamtektoonika", selgitab tekkepõhjuste abil

nende kujunemist.

Kirjeldab organismide ehitust, aine- ja

energiavahetust, paljunemist ja arengut.

Selgitab aine- ja energiavahetuse printsiipe.

Kirjeldab elu tunnuseid ja põhilisi

organiseerituse tasemeid.

Kirjeldab evolutsiooniteooria seisukohti.

Nimetab esimesi elusolendeid Maal.

Selgitab evolutsiooni kulgu ja fossiilidel

põhinevaid tõendeid.

Kirjeldab elu algust maal.

MIKROMAAILM JA AINEEHITUS

Aatomi ja molekuli ehitus ja mudelid

Keemilised elemendid Maal

Keemiline side

Anorgaanilised aineklassid

Metallid

Mittemetallid

Organilised aineklassid

Süsivesinikud

Alkoholid

Karbonüülühendid ja karboksülhapped

UNIVERSUM JA SELLE KUJUNEMINE

Maa kui süsteem

MAA SFÄÄRID

Maa teke, areng ja geoloogiline ajaskaala

LITOSFÄÄR

Litosfääri koostis. Laamtektoonika

ORGANISMIDE KOOSTIS

Organismide üldine keemiline koostis

Enamlevinud keemilised elemendid organismides

Peamised anorgaanilised orgaanilised ained organismis Organismide

Loeng, töö õpikuga,

ülesannete

lahendamine,küsimustel

e vastamine,

töö teabeallikatega

andmete kogumiseks,

rühmatööd,

töölehed,videote

vaatamine

Eristav
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Selgitab Päikesesüsteemi tekke mudelit ja

selle kaasaegset olemust. Nimetab

Päikesesüsteemi astronoomilisi objekte.

paljunemine ja areng

ELU OLEMUS. MAA EVOLUTSIOONILINE ARENG, ELUS JA ELUTA

LOODUSE TUNNUSED

Elu tunnused

Eluslooduse põhilised organiseerituse tasemed

EVOLUTSIOONITEOORIA

Evolutsiooniteooria väljakujunemine

Evolutsiooniteooria põhiseisukohad

Fosiilidel põhinevad tõendid evolutsiooni kohta

ELU ALGUS MAAL

Eeldused elu tekkeks

Esimesed elusolendid Maal

Ainuraksest hulkrakseks organismiks

Astronoomia on kosmoloogia osa. Ajalooline ülevaade. Astronoomia aine

Päikesesüsteem

Asteroidid. Komeedid. Meteoorkehad, meteoorid, meteoriidid

Tähed. Galaktikad

Hindamisülesanne:
Hindeline tööleht: täidab antud tööleht kasutades teemade põhimõisteid.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio

Tööleht

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit ja ühendite

molekulaarmudeleid mikromaailma kirjeldamisel ja ainete omaduste

selgitamisel. Kirjeldab funktsionalseid rühmi struktuurides. Kirjeldab

Maa sfääre kui süsteeme ja nendega seotud mudeleid.

Kirjeldab termineid "litosfäär" ja "laamtektoonika", selgitab

tekkepõhjuste abil nende kujunemist.

Kirjeldab elu tunnuseid ja põhilisi organiseerituse tasemeid. Kirjeldab

evolutsiooniteooria seisukohti. Nimetab esimesi elusolendeid Maal.

Selgitab evolutsiooni kulgu ja fossiilidel põhinevaid tõendeid. Kirjeldab

elu algust maal.Selgitab Päikesesüsteemi tekke mudelit ja selle

kaasaegset olemust.Nimetab Päikesesüsteemi astronoomilisi objekte.

Kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit ja ühendite

molekulaarmudeleid mikromaailma kirjeldamisel ja ainete omaduste

selgitamisel. Kirjeldab ja eristab orgaaniliste ainete eripära võrreldes

anorgaaniliste ainetega.Kirjeldab Maa ja Päikesesüsteemi tekkimist,

kirjeldab Maa siseehitust

Kirjeldab ja iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ja nendega seotud

süsteeme.

Kirjeldab termineid "litosfäär" ja "laamtektoonika", selgitab

tekkepõhjuste abil nende kujunemist, selgitab maavärinate

tekkepõhjusi ja põhilisi esinemispiirkondi

Kirjeldab organismide ehitust, aine- ja energiavahetust, paljunemist ja

arengut. Nimetab ja selgitab organismis enamesinevate keemiliste

elementide funktsioone, toob näiteid vee ülesandest organismis.

Selgitab aine- ja energiavahetuse printsiipe.

Kirjeldab ja toob näiteid elu tunnuste ja põhiliste organiseerituse

tasemete ning maa evolutsioonilise arengu kohta. Selgitab näidete abil

evolutsiooni kulgu ning elu teket maal ja seostab protsesse looduses

nähtavaga. Nimetab esimesi elusorganisme.

Kasutab ülesandeid lahendades väga hästi keemiliste elementide

perioodilisustabelit ja ühendite molekulaarmudeleid mikromaailma

kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel. Kirjutab ja analüüsib

reaktsioonivõrrandeid keemiliste omaduste kohta.Kirjeldab ja

iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ja nendega seotud süsteeme.

Seostab sfääre kui süsteeme.

Kirjeldab termineid "litosfäär" ja "laamtektoonika", selgitab

tekkepõhjuste abil nende kujunemist,

selgitab maavärinate tekkepõhjusi ja põhilisi esinemispiirkondi.

Kirjeldab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist

maakoort;

iseloomustab ja võrdleb teabeallikate abil vulkaane, seostades nende

paiknemist laamtektoonikaga;"

Kirjeldab organismide ehitust, aine- ja energiavahetust, paljunemist ja

arengut. Kirjeldab organismis esinevaid keemilisi elemente, orgaanilisi

ja anorgaanilisi aineid ja teab nende ülesandeid ja tähtsust. kirjeldab.

Selgitab aine- ja energiavahetuse printsiipe. Kirjeldab ja toob näiteid

organismide paljunemise tunnustest ja arengust.

Kirjeldab ja analüüsib elu omadusi ja elu tekke hüpoteese. Kirjeldab

elu esmast arengut Maal, ainuraksetest hulkrakseteni. Selgitab näidete

abil evolutsiooni kulgu ja seostab protsesse looduses nähtavaga. Toob

näiteid fosiilidest ja esimestest elusorganismidest.

Selgitab Päikesesüsteemi tekke mudelit ja selle kaasaegset olemust ja

kirjeldab Päikesesüsteemi ja selle objekte (planeedid, kaaslased,

meteoriidid, asteroidid, komeedid, kosmiline tolm). Omab kujutlust

tähtedest ja galaktikatest.
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Mõtestab ja kasutab loodusainetes

omandatud teadmisi keskkonnas

toimuvate nähtuste selgitamisel ja

väärtustamisel ning igapäevaelu

probleemide lahendamisel.

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja

mõistab pärandumise seaduspärasusi.

Kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete

toimet inimestele ja keskkonnale.

Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid

ja graafikuid.

Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme.

Arvutab õigesti, kontrollib saadud tulemust

ning vormistab ülesande vastuse korrektselt.

Kirjeldab inimese arengut muutuvas kliimas.

Kirjeldab pärilikkuse ja keskkonnategurite

mõju inimese tervisele.

Nimetab pärilikke haigusi ja kirjeldab

haiguste tekke põhjusi.

Kirjeldab stressi ja haiguste vastvõtlikust

Kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutades

selleks õigeid füüsikalisi suurusi ja

mõisteid.Kirjeldab korrektsete mõistete ja

füüsikaliste suurustega elektromagnetismi

nähtusi ja nendevahelisi

seoseid.Iseloomustab soojusenergia

muutmise

viise,nähtusi,seaduspärasusi.Kirjeldab õigete

füüsikaliste suurustega ja mõistetega

valguse tekkimise, levimise ja kadumise

nähtusi.Kirjeldab tähtsamaid mikromaailma

mudeleid, tuumareaktsioone ning

radioaktiivsust.

LOODUSTEADUSTE RAKENDUSVÕIMALUSI TEHNOLOOGIAS JA

MAJANDUSES

Nanotehnoloogia ja kaasaegne materjaliteadus

Alused igapäevaelus

Happed igapäevaelus

Soolad igapäevaelus

Organismi kahjustavad ained

Kaevandamise mõju keskkonnale

PEDOSFÄÄR

Murenemine.

Muld kui ressurss.

Muldade kaitse

ATMOSFÄÄR

Atmosfääri koostis.

Õhutsirkulatsioon"

Tsüklonid ja antitsüklonid.Tormid

HÜDROSFÄÄR

Veeringe Maal. Sisseveed. Kliima mõju äravoolule. Vee liikumine maailmameres.

Ookeanide reostamine ja kaitse.

MAA SÜSTEMIDE VAHELISED SEOSED

Organismide suhted ja seosed keskkonnaga

Eluta keskkonna tegurid

Organismid ja elukeskkond

LIIKIDEVAHELISED SUHTED

Sümbioos ja kommensialism

Organismidevaheline konkurents

Kisklus, herbivooria, omnivooria

AINERINGED ÖKOSÜSTEEMIDES

Süsinikuringe

Lämmastikuringe

Fosforringe

INIMESE ARENGU MÕJU MUUTUVASNKLIIMAS

PÄRILIKKUSE JA KESKKONNATEGURITE MÕJU INIMESE TERVISELE

Suguliitelised pärilikud haigused

Geenide osalemine haiguste tekkes

Stress ja haiguste vastuvõtlikus

KEHAD JA NENDE MÕÕTMED

Mõõtühikud

Mehaanika

Dünaamika. Jõud looduses

Mehaaniline töö ja võimsus. Mehaaniline energia

Võnkumine. Lained

MIKROMAAILMA EHITUS

Soojusõpetus

Elektromagnetism

Valgus

Loeng, rühmatööd,

vestlused,

töölehtede

täitmine,

virtuaalse mudelite

kasutamine,

ülesannete

lahendamine.

Eristav
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Aine ja aatomite struktuur

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:mõistekaardi koostamine näidates omavahelisi seoseid mõistete ja nähtuste vahel.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja mõistab pärandumise

seaduspärasusi. Kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete toimet

inimestele ja keskkonnale. Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid

ja graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab õigesti,

kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse

korrektselt. Iseloomustab muutuseid keskkonnas ja

keskkonnaseiret.Selgitab teemakohaliseid mõisteid - pedosfäär,

murenemine, muld, mullaprotsess jne

Selgitab teemakohaliseid mõisteid - atmosfäär, aurumine,

õhutsirkulatsioon.

Selgitab teemakohaliseid mõisteid -

hüdrosfäär, sademed, liustik,

vee liikumine,maailmameri.Kirjeldab ainete ringkäiku ja maastikke,

nimetab erinevaid aineringeid ja maastikutüüpe.Võrdleb erinevate

piirkondade kliimat, mullastiku, taimestiku ja loomastiku omavahelisi

seoseid, kirjeldab inimtegevust ja Maa süsteemide vastasmõju.

Kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismidevahelisi suhteid ja

looduses toimivaid aineringe

Kirjeldab inimese arengut muutuvas kliimas. Kirjeldab pärilikkuse ja

keskkonnategurite mõju inimese tervisele. Nimetab pärilikke haigusi ja

kirjeldab haiguste tekke põhjusi. Kirjeldab stressi ja haiguste

vastvõtlikust.

Selgitab liikumist ja dünaamika kirjeldavaid põhisuurusi ja nende

vahelisi seoseid.Teab kordseid ja põhilisi tuletatud mõõtühikuid.

Kirjeldab mehaanika nähtusi, kasutab selleks õigeid füüsikalisi suurusi

ja mõisteid.

Selgitab ideaalse gaasi olekuvõrrandit ja selles sisalduvaid suurusi ja

nendevahelisi seoseid.Teab planetaarset aatomimudelit.Selgitab

elektrostaatika nähtusi ja nende mõju keskkonnale. Teab

elementaarosakesi.

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja mõistab pärandumise

seaduspärasusi . Kirjeldab ja mõistab orgaaniliste ja anorgaaniliste

ainete toimet inimestele ja keskkonnale. Koostab erinevate andmete

põhjal tabeleid ja graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme.

Arvutab õigesti, kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande

vastuse orrektselt.

Selgitab teemakohaliseid mõisteid - pedosfäär, murenemine, muld,

mullaprotsess jne. Iseloomustab keemilist ja füüsilist murenemist,

nimetab mullaerosiooni põhjustavaid tegureid.

Selgitab teemakohaliseid mõisteid - atmosfäär, aurumine,

õhutsirkulatsioon, kirjeldab atmosfääri koostist,kliimat kujundavaid

tegureid

Selgitab teemakohaliseid mõisteid -

hüdrosfäär, sademed, liustik,

vee liikumine,maailmameri.

Kirjeldab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe

lülisid.

Kirjeldab ainete ringkäiku ja maastikke, nimetab erinevaid aineringeid

ja maastikutüüpe. Võrdleb ja analüüsib erinevate piirkondade kliimat,

mullastiku, taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid, kirjeldab

inimtegevust ja Maa süsteemide vastasmõju.

Nimetab ja toob näiteid abiootiliste tegurite ja liikidevaheliste suhete

kohta ning kirjeldab looduses toimuvaid erinevaid aineringe.

Kirjeldab ja toob näiteid inimese arengu kohta muutuvas kliimas.

Kirjeldab ja toob näiteid kuidas keskkonnategurid mõjutavad inimese

tervist. Seletab pärilike haiguste edasikandumist ja geenide osalemist

haiguste tekkes. Kirjeldab ning toob näiteid stressi ja haiguste

vastvõtlikust.

Kirjeldab liikumist ja dünaamika kirjeldavaid põhisuurusi ja

nendevahelisi seoseid.Teab kordseid ja põhilisi tuletatud

mõõtühikuid.Lahendab lihtsamaid kinemaatika ja dünaamika

ülesandeid. Kirjeldab mehaanika nähtusi, kasutab selleks õigeid

füüsikalisi suurusi ja mõisteid.

Teab ideaalse gaasi olekuvõrrandit ja selles sisalduvaid suurusi ja

nendevahelisi seoseid;

kirjeldab planetaarset aatomimudelit;

teab elementaarosakesi;

kirjeldab elektrostaatika nähtusi ja nende mõju keskkonnale;

lahendab geomeetrilise optika lihtsamaid ülesandeid;

tunneb geomeetrilise optika põhiseadus.

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja mõistab pärandumise

seaduspärasusi. Kirjeldab ja mõistab orgaaniliste ja anorgaaniliste

ainete toimet inimesele ja keskkonnale. Rakendab keemiateadusi

igapäevaelus. Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja graafikuid.

Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab õigesti, kontrollib

saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse korrektselt.

Selgitab teemakohaliseid mõisteid - pedosfäär, murenemine, muld,

mullaprotsess jne. Iseloomustab keemilist ja füüsilist murenemist,

nimetab mullaerosiooni põhjustavaid tegureid. Selgitab murenemine ja

mullaprotsesside vahelisi seoseid

Selgitab teemakohaliseid mõisteid - atmosfäär, aurumine,

õhutsirkulatsioon, kirjeldab atmosfääri koostist, kliimat kujundavaid

tegureid. Iseloomustab inimese mõju atmosfääri koostisele. Selgitab,

millised õhumassid kujundavad Eesti ilma.

Selgitab teemakohaliseid mõisteid -

hüdrosfäär, sademed, liustik,

vee liikumine,maailmameri. kirjeldab veejaotumist Maal ning

iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid. selgitab hoovuste teket ja

liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima kujunemises"

Loengu põhjal kliima kujunemisest mõistekaardi tegemine.

Nimetab ja toob näiteid abiootiliste tegurite ja liikidevaheliste suhete

kohta ning kirjeldab looduses toimuvaid erinevaid aineringe. Seletab

keskkonna mõju organismidele ja toob näiteid elust. Seletab ja oskab

luua näiteid süsinikuringe, lämmastikuringe ja fosforiringe kohta.

Analüüsib inimese arengut muutuvas kliimas. Analüüsib pärilikkuse ja

keskkonnategurite mõju inimese tervisele.Kirjeldab suguliitelisi

pärilikke haigusi ja nende edasikandumist. Kirjeldab geenide tähtsust

haiguste tekkes. Analüüsib haiguste vastuvõttlikust stressist tingituna.

Kirjeldab liikumist ja dünaamikat kirjeldavaid põhisuurusi ja

nendevahelisi seoseid.Teab kordseid ja põhilisi tuletatud mõõtühikuid.

Oskab graafikut koostada ja lugeda. Lahendab kinemaatika ja

dünaamika ülesandeid. Kirjeldab mehaanika nähtusi, kasutab selleks

õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid.

Teab ideaalse gaasi olekuvõrrandit ja selles sisalduvaid suurusi ja

nendevahelisi seoseid;

kirjeldab planetaarset aatomimudelit;

teab elementaarosakesi;

kirjeldab elektrostaatika nähtusi ja nende mõju keskkonnale;

lahendab geomeetrilise optika lihtsamaid ülesandeid;

tunneb geomeetrilise optika põhiseadusi;seostab mikromaailma ning

selle mudeleid elusloodusega ja eluslooduse tunnustega.
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Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Mõistab teaduse ja tehnoloogia

saavutuste mõju looduskeskkonnale ja

inimesele. Saab aru ümbritseva

keskkonna mõjust inimese tervisele

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja

mõistab pärandumise seaduspärasusi.

Nimetab majandustegevusega kaasnevaid

looduskeskkonna probleeme.

Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid

ja graafikuid.

Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme.

Arvutab õigesti, kontrollib saadud tulemust

ning vormistab ülesande vastuse korrektselt.

Selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi.

MAJANDUSKESKKOND

Globaliseerumine ja keskkonnaprobleemid

ORGANISMIDE AINE- JA ENERGIAVAHETUSE PÕHIJOONED. AINE- JA

ENERGIAVAHETUS

Raku metabolism ja organismi üldine ainevahetus

VIIRUSED, BAKTERID

Viirusosakeste ehitus ja paljunemine

Vaktsineerimine

Levinumad viirushaigused inimesele

Bakterite levik ja paljunemine

Bakterite levik, bakterhaiguste ravi

Loeng, töö õpikuga,

töölehed, arutelu,

interneti kasutamine,

diskussioon

Eristav

Hindamisülesanne:
Temaatilise filmi või video vaatamine ja arutelu kirjalikus vormis koostab kirjalikku tööd väljendades oma arvamusi ja näidates oma teadmisi

õpitud materjalis.

Hindamismeetod:
Arutlus

Essee

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Iseloomustab inimese keemilist koostist ja mõistab pärandumise

seaduspärasusi. Nimetab majandustegevusega kaasnevaid

looduskeskkonna probleeme. Koostab erinevate andmete põhjal

tabeleid ja graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab

õigesti, kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse

korrektselt.

Oskab organisme jaotada autotroofideks ja heterotroofideks. Teab

organismide aine- ja energiavahetuse põhijooni. Teab metabolismi

põhijooni.

Selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi. Teeb vahet viirustel ja

bakteritel. Selgitab vaktsineerimise tähtsust ja oskab nimetada

viirushaigusi. Teab bakterite paljunemist ja levikut ning bakterhaiguste

ravi.

Iseloomustab ja identifitseerib inimese keemilist koostist ja mõistab

pärandumise seaduspärasusi. Nimetab ja täpsustab

majandustegevusega kaasnevaid looduskeskkonna

probleeme.Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja graafikuid.

Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab õigesti, kontrollib

saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse korrektselt.

Oskab organisme jaotada autotroofideks ja heterotroofideks. Teab

organismide aine- ja energiavahetuse põhijooni. Teab metabolismi

põhijooni.Seletab autotroofide ja heterotroofide erinevust, toob näiteid

elust. Seletab millest koosneb metabolism ja kuidas see on jagatud.

Oskab nimetada nakkushaigusi ja nende vältimise võimalusi. Teeb

vahet bakteriaalsetel ja viirushaigustel. Kirjeldab vaktsineerimise

olemust ja tähtsust. Kirjeldab bakterite levikut ja bakterhaiguste ravi.

Iseloomustab, identifitseerib ja hindab inimese keemilist koostist,

mõistab ja formuleerib pärandumise seaduspärasusi. Nimetab,

täpsustab ja hindab majandustegevusega kaasnevaid

looduskeskkonna probleeme.Koostab erinevate andmete põhjal

tabeleid ja graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab

õigesti, kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse

korrektselt.

Oskab organisme jaotada autotroofideks ja heterotroofideks. Teab

organismide aine- ja energiavahetuse põhijooni. Teab metabolismi

põhijooni.Seletab näidete põhja organismide aine- ja energiavahetust,

analüüsib autotroofide ja heterotroofide elu. Kirjeldab metabolismi ja

selle jagunemist.

Analüüsib nakkushaiguste vältimise võimalusi. Toob näiteid

enamlevinud viirushaigustest ja vaktsineerimisest. Analüüsib bakterite

levikut ja paljunemist, toob näiteid elust. Kirjeldab bakterhaiguste ravi

meetodeid.

Iseseisvad tööd

Koostab referaadi enamlevinud viirushaigustest ja nende ravist

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Leiab iseseisvalt usaldusväärset

loodusteaduslikku informatsiooni ja

kasutab seda erinevate ülesannete

lahendamisel

Kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste,

tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest

seostest.

Kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi

TEHNOLOOGILINE EHK TEHISKESKKOND Loeng, töö õpikuga,

ülesannete lahendamine,

praktilised tööd, interneti

kasutamine, rühmatööd

Eristav
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ja piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse

arengu tagamiseks.

Kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda,

uurides ja analüüsides seal erinevaid

probleeme,

lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja

probleeme, kasutades erinevaid

usaldusväärseid teabeallikaid,

koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja

graafikuid

Hindamisülesanne:
Küsimuste koostamine ja vastamine: leiab sobivad sõnad, koostab küsimusi ja vormistab ristmiku kujul.

Hindamismeetod:
Ülesanne/harjutus

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Кasutab erinevaid teabeallikaid loodusteaduslike ülesannete ja

probleemide lahendamisel. Analüüsib erinevate infoallikate

usaldusväärsust. Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja

graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab õigesti,

kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse

korrektselt.

Кasutab ja rakendab erinevaid teabeallikaid loodusteaduslike

ülesannete ja probleemide lahendamisel. Analüüsib ja teeb kokkuvõtte

erinevate infoallikate usaldusväärsusest. Koostab erinevate andmete

põhjal tabeleid ja graafikuid. Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme.

Arvutab õigesti, kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande

vastuse korrektselt.

Кasutab, rakendab ja struktureerib erinevaid teabeallikaid

loodusteaduslike ülesannete ja probleemide lahendamisel. Analüüsib

ja teeb kokkuvõtte erinevate infoallikate usaldusväärsusest, kasutab

sihipäraselt. Koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja graafikuid.

Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme. Arvutab õigesti, kontrollib

saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse korrektselt.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse eristavalt ja õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel:

hindeline tööleht;

praktiline töö:mõistekaardi koostamine;

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid "Maateadus. Ülle Liiber. Eesti Loodusfoto.Tartu 2005

www.nasa.gov; www.ut.ee; www.ecolo.org/lovelock/;

http/www.ess.co.at/waterware/watertect.html,

Enn Pärgmäe Füüsika õpik kutsekoolidele; Teel füüsikastandardile, Mehaanika, metoodiline raamat, Tallinn: Koolibri,2000;

Henn Voolaid, Füüsika töövihik kutseõppeasutusele, 1 ja 2 osad;

Indrek Peil. Füüsika 10 klassile. Jaan Susi, Lootus Lubi, Füüsika 10 klass, 2 osa, Soojusõpetus;

Ain Ainsaar, Füüsika õpik 12. kl.;

Henn Voolaid, Füüsika töövihik kutseõppeasutusele, 2 osa;

Gunnar Karu, Füüsika jaotvara, Elekter ja magnetism.

www.fyysika.ee, www.kool.ee, www.physic.ut.ee. www.virtulab.net

www2.laps.ee www.yldfyysika.weebly.com; Avita 2013, ''Bioloogis gümnaasiumile 4''; Avita 2013, ''Bioloogis gümnaasiumile 3'';

Eesti Loodusfoto 2006, ''Bioloogia gümnaasiumile II osa'';

Eesti Loodusfoto 2003, ''Bioloogia leksikon''

Эне Кюланурм ""Учебник химии для профессиональных учебных заведений"", Тарту 2006:

В Паст, Л.Тамм, Ю.Тамм ""Общая и неорганическая химия для Х класса"", Коолибри, 1999.

Антс Тулметс ""Органическая химия для 11 класса"" Коолибри, 1999.

Лемби Тамм ""Общая и неорганическая химия"" учебник для гимназии, части 1 и 2, Авита, 2006.

Лийна Каролин""Общая и неорганическая химия"", рабочая тетрадь в 2-х частях, Авита, 2009.

Лийна Каролин""Органическая химия"", рабочая тетрадь, части 1 и 2.

Eda Kõo ""Keemia"",töövihik kutseõppeasutustele, 2004. "
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhihariduse baasil õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

17 Sotsiaalained 7 Juri Fedossov, Kersti Küttim, Olga Prokofjeva, Irina

Šinkarjova, Ella Tšernobai, Jelena Bulejeva, Viktoria

Sokolovskaja, Mihhail Šaljapin, Svetlana Latajeva

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtub

ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti Vabariigi lojaalne kodanik.

Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse,

inimgeograafia õppeainetega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

150 t 32 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab teadmisi, oskusi ja hoiakud, mis

toetavad tervikliku ja terviseteadliku

inimese kujunemist

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 44

iseseisev töö: 8

kokku: 52

- analüüsib juhendamisel enda isiksust ja

kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes

erinevatest rollidest ja kohustusest

ühiskonnas

- analüüsib üksikisiku, perekonna ja

erinevate institutsioonide rolli ühiskonna

arengus

- nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja

ennetamise võimalusi

- tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt

tervisespordiga, treenides sobiva

koormusega ning sooritab treeningujärgselt

taastumist soodustavaid harjutusi

1. Inimene kui sotsiaalne olend

1.1 Inimese bioloogiline, psühholoogiline ja vaimne areng.

1.2. Inimese elukaar

2. Inimeste erinevused

2.1. Bioloogilised, psühholoogilised, vanuselised, põlvkondlikud, kultuurilised,

usulised, rahvuslikud, soolised, isiksuslikud erinevused, sallivus erinevuste suhtes

2.2. „Mina'' pilt. Sotsiaalne küpsus, vastutustunne ja tahe

3. Abielu ja perekond

3.1. Abielu ja perekond

3.2. Lapse õigused ja kohustused

4. Tervis ja eluviisid ning nende väärtustamine perekonna kontekstis

5. Kehalise aktiivsuse mõju tervise ja elukvaliteedi hoidmisel ja parendamisel:

5.1 Sport kui kultuuri osa, spordi ja kehakultuuri roll ühiskonnas

6. Treeningu ülesehitamise erinevad viisid, põhimõtted ja ohutusnõuete järgimine:

loeng, töö õpikuga,

ülesannete lahendamine,

praktilised harjutused,

arutelu, õppekäik,

rühmatöö

Mitteeristav
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6.1 Üldkehaline ettevalmistus

Hindamisülesanne:
Õpimapi koostamine isiksuse arengu etappidest ja aspektidest. Enda arengu seostamine inimkonna üldiste arengutendentsidega.

Hindamismeetod:
Arutlus

Referaat

Suuline esitus

Lävend

õpilane analüüsib enda isiksust, kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi lähtudes erinevatest rollidest ja kohustustest ühiskonnas

Iseseisvad tööd

Ettekanne perekonnaga seostuval vabalt valitud teemal referaat kehalise aktiivsuse mõjust tervisele ja elukvaliteedile.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

saab aru esinevatest nähtustest,

protsessidest ja konfliktidest

ühiskonnas ning nende seostest ja

vastastikusest mõjust

- selgitab nüüdisühiskonna kujunemist,

struktuuri ja korraldust;

- määratleb Eesti ajaloo olulisemad

pöördepunktid sündmused muinasajast

tänapäevani, paigutades tähtsamad Eesti

ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse

ajaperioodi ja Euroopa ning maailma ajaloo

konteksti;

- selgitab, millised muutused on toimunud

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses,

õigusruumis, valitsemiskorralduses,

riigikaitses ja kultuurielus, eristades põhjusi

ja tagajärgi;

- toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate

nähtuste omavaheliste seoste kohta;

- arutleb teiste rahvaste kommete,

traditsioonide ja religiooni ning nende

omavaheliste konfliktide teemadel;

- tunneb üleilmastumise majanduslikke,

poliitilisi, sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab

erineva arengutasemega riike;

- selgitab enda õigusi ja kohustusi

kodanikuna;

- kasutab kontekstis sotsiaalainete

põhimõisteid;

7. Ühiskonna kujunemine, struktuur ja korraldus (ajatelg)

7.1. Riik. Riigivõim

7.2. Poliitilised ideoloogiad, heaoluriik ja inimõigused

7.3. Kodanikuühiskond.

8. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised ajateljel

9. Eesti ja Euroopa tekkimine ja areng kuni 20. sajandini

9.1. Rahvuslik liikumine, ärkamisaeg Eestis ja selle tähtsus

10. Maailm 20. sajandil

10.1. Esimene maailmasõda

10.2. Maailm sõdadevahelisel ajajärgul

10.3. Teine maailmasõda

10.4. Maailm pärast Teist maailmasõda

10.5. Maailm 20. saj lõpul

11. Maailm 21.sajandil

loeng,

töö õpikuga,

ülesannete lahendamine,

dokumentaalfilm,

arutelu,

rühmatöö,

ajurünnak,

analüüs

infootsing IKT

vahenditega

Eristav

Hindamisülesanne:
Õpilane toob paaris- või rühmatööna ajateljel välja Eesti ja maailma ajaloo olulisimad sündmused ning teadussaavutused muinasajast

tänapäevani ja selgitab, kuidas need on mõjutanud ja mõjutavad Eesti arengut globaliseeruvas maailmas.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Tunnikontroll

Suuline esitus

Ettekanne/esitlus
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Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Näitab kaardil, loetleb ja iseloomustab lühidalt maailma suuremad ja

kõik Euroopa riigid ja pealinnad. Suuline esitlus valitud Euroopa riigi

kohta läbi ajatelje. Ülevaade ajaloost arvestades poliitilisi aspekte.

Kirjeldab riigi tekkimist, territoriaalseid muutusi, poliitiliste otsuste mõju

riigi arengule.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

Näitab kaardil, loetleb ja iseloomustab lühidalt maailma suuremad ja

kõik Euroopa riigid ja pealinnad. Analüüs ja suuline esitlus valitud

Euroopa riigi kohta läbi ajatelje. Ülevaade ajaloost arvestades poliitilisi

aspekte. Kirjeldab riigi tekkimist, territoriaalseid muutusi, poliitiliste

otsuste mõju riigi arengule.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

Näitab kaardil, loetleb ja iseloomustab lühidalt maailma suuremad ja

kõik Euroopa riigid ja pealinnad. Analüüs ja suuline esitlus vabalt

valitud Euroopa riigi kohta läbi ajatelje. Ülevaade ajaloost arvestades

poliitilisi aspekte. Kirjeldab riigi tekkimist, territoriaalseid muutusi,

poliitiliste otsuste mõju riigi arengule.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab kultuurilise mitmekesisuse

ning demokraatia ja selle kaitsmise

tähtsust ning jätkusuutliku arengu

vajalikkust, aktsepteerides erinevusi

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 86

iseseisev töö: 18

kokku: 104

- selgitab demokraatliku valitsemiskorralduse

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidu

näitel;

- nimetab Eesti ning rahvusvaheliste

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO

vastastikused õigused ja kohustused;

- põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku

käitumise vajalikkust teabeallikate abil riigi

majanduse struktuuri ning panust maailma

majandusse;

- analüüsib kaartide ja statistiliste andmete

põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist,

rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist

struktuuri;

- kasutab teabeallikaid, sh geograafilisi,

poliitilisi ja topograafilisi kaarte info

leidmiseks ja rakendamiseks, määrab enda

asukohta kaardil, kasutades koordinaatide

süsteemi, mõõdab vahemaid ja määrab

asimuuti.

12. Rahvusvahelised organisatsioonid ja koostöö (ÜRO, NATO, Euroopa Liit, ….),

õigused ja kohustused

13. Demograafia

13.1 Rahvastiku struktuur

13.2 Rände põhjused ja liigitamine

13.3 Pagulasprobleemid maailmas

14. Maailm 21.sajandil

14.1 Linnastumise maailmas, linnastumisega kaasnevad probleemid

14.2 Globaalne majandus

14.3 Riikide arengutase ja selle mõõtmine

loeng,

töö õpikuga,

ülesannete lahendamine,

dokumentaalfilm,

arutelu,

õppekäik,

rühmatöö,

ajurünnak

analüüs

Eristav

Hindamisülesanne:
Analüüs ja suuline esitlus vabalt valitud Euroopa riigi kohta läbi ajatelje.

Ülevaade ajaloost arvestades majanduslikke ja demograafilisi aspekte, sh erinevaid perekonna vorme.

Kirjeldab majanduslike otsuste mõju riigi arengule.

Annab ülevaate valitud riigist kaasajal.

Võrdleb valitud riigi ja Eesti arenguteede erinevusi, nimetab erinevaid arenguid tinginud tegureid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Arutlus

Tunnikontroll

Referaat

Analüüs

Ettekanne/esitlus

Uurimustöö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Uurimus ja suuline esitlus valitud Euroopa riigi kohta läbi ajatelje.

Ülevaade ajaloost arvestades majanduslikke ja demograafilisi aspekte,

sh erinevaid perekonna vorme. Kirjeldab majanduslike otsuste mõju

riigi arengule. Annab ülevaate valitud riigist kaasajal. Võrdleb valitud

riigi ja Eesti arenguteede erinevusi, nimetab erinevaid arenguid

Analüüs ja suuline esitlus vabalt valitud Euroopa riigi kohta läbi

ajatelje. Ülevaade ajaloost arvestades majanduslikke ja demograafilisi

aspekte, sh erinevaid perekonna vorme. Kirjeldab otsuste mõju riigi

arengule. Annab ülevaate valitud riigist kaasajal, nimetab arengute

põhjused. Võrdleb valitud riigi ja Eesti arenguteede erinevusi, selgitab

Analüüs ja suuline esitlus vabalt valitud Euroopa riigi kohta läbi

ajatelje. Analüütiline ülevaade ajaloost arvestades poliitilisi,

majanduslikke ja demograafilisi aspekte, sh erinevaid perekonna

vorme. Kirjeldab otsuste mõju riigi arengule. Annab ülevaate valitud

riigist kaasajal, nimetab arengute põhjused. Võrdleb valitud riigi ja
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tinginud tegureid.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

erinevaid arenguid tinginud tegureid ja ajaloolisi põhjusi.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

Eesti arenguteede erinevusi, selgitab erinevaid arenguid tinginud

tegureid ja ajaloolisi põhjusi.

Esitab iseseisva töö lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd

Kirjalik arutlus ja esitlus vähemalt ühel järgmistest teemadest: Diktatuur ja demokraatia; Inimõigused 21.sajandil; Sõja mõju ühiskonna arengule jmt.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

hindab üldinimlikke väärtusi, nagu

vabadus, inimväärikus,

võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus,

sallivus, vastutustunne, õiglus,

isamaalisus ning lugupidamine enda,

teiste ja keskkonna vastu

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 20

iseseisev töö: 6

kokku: 26

- kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab

nende erisusi, lähtudes Eesti

poliitmaastikust;

- kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset

käsitlust;

- põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku

käitumise vajalikkust;

- oskab hinnata enamlevinud ohte teda

ümbritsevas keskkonnas, teab, kuidas

nendeks valmistuda ning oskab ohu korral

õigesti käituda (sh leida infot ja

käitumisjuhiseid kriisiolukorras

tegutsemiseks ning abistada abivajajaid end

ohtu seadmata);

- nimetab erinevaid julgeolekuriske, sh Eesti

Vabariigile ning selgitab nende maandamise

võimalusi

15. Riigikaitse

15.1 Eesti riigikaitse strateegia ja ülesehitus

15.2 Kaitseliit - naiskodukaitse, noored kotkad, kodutütred

15.3 Kaitsevägi - maavägi, merevägi, õhuvägi

15.4 Sõda kui välispoliitika vahend

15.5 Küberturvalisus

loeng,

arutelu,

rühmatöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjeldada rühmatööna:

1. erinevaid julgeolekuriske, sh Eesti Vabariigile ning selgitab nende maandamise võimalusi;

2. Eesti riigikaitse strateegiat, ülesehitust ja ressursse.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Suuline esitus

Lävend

rühmatöö on sooritatud vastavalt esitatud kriteeriumitele lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd

Ettevalmistus rühmatööks

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatekse mitteristavalt. Hindamisülesanded on sooritanud vähemalt lävendi tasemel.

1. esitab iseseisvad tööd vastavalt esitatud nõuetele;

2. kirjalikud tööd ja esitlused on sooritatud lävendi tasemel;

3. osaleb aruteludes, praktilistes harjutustundides (kehaline kasvatus).
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Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik:

• Mäeltsemees. S. (2013). Geograafia Gümnaasiumile I: Maailma ühiskonnageograafia. Rahvastik ja majandus. Tallinn: Avita

• Eesti ajaloo konspekt gümnaasiumi jaoks. Avita 2009

• Katrin Olenko, Anu Toots (2005). Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. Koolibri

• Mäeltsemees. S. (2013). Geograafia Gümnaasiumile I: Maailma ühiskonnageograafia. Rahvastik ja majandus. Töövihik. Tallinn: Avita

• Raudla, H. (2013). Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. I osa. Tallinn. Avita

• Raudla, H.. Palk, P., Viik, T. (2012). Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. II osa. Tallinn: Avita

• Ney, M. (2016) Perekonnaõpetuse tööraamat. Gümnaasiumile. Tallinn: Maurus

• Kriiska, A., Mäesalu, A., Selart, A., Põltsam-Jürjo, I., Piirimäe, P. (2014). Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile. I osa. Tallinn: Avita

• Piirimäe, P., Seppel, M., Andresen, A., Pajur, A. (2015). Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile. II osa. Tallinn: Avita

• Kriiska, A., Mäesalu, A., Selart, A., Põltsam-Jürjo, I., Piirimäe, P., Seppel, M., Andresen, A., Pajur, A., Tannberg, T. (2017). Eesti ajalugu. Tallinn: Avita

Soovituslik:

• Adamson, A., Valdmaa, S. (2001). Eesti ajalugu. Tallinn: Koolibri

• Vahtre, L. (2004). Eesti ajalugu. Gümnaasiumile. Tallinn: Ilo

• Mart Laar, Lauri Vahtre (2013). Eesti ajalugu gümnaasiumile I,II. Maurus Kirjastus

• Eesti ajalugu TV-kontuurkaardid 10. kl. 2007 Avita

• ajalehed (Stolitsa, Postimees, Kroonika), ajakirjad (Eesti ajalugu), internet nt http://istorik.org/, riigiteataja.ee

• Kodaniku käsiraamat
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhiharidusega õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

18 Kunstiained 1,5 Ella Tšernobai, Lea Urbalu, Julia Pill

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava kunsti valdkonna muusika, kunsti õppeainetega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

30 t 9 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

eristab näidete alusel kunstiliike ja

muusikažanreid

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 16

iseseisev töö: 2

kokku: 18

- võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike

ja muusikažanreid;

- määrab kunsti- ja muusikakultuuri ajastuid

ajateljel

- uurib ja kirjeldab kunsti- ja muusikateoste

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta

Kunstiliigid , muusikažanrid - nende teke ja areng läbi erineva ajatelje.

Eri ajastute kunsti ja muusika olulised mõisted( esi-, antiik-, vara-kristlik, uusaeg,

moodsa kunsti voolud).

Erinevate kunstistiilide ja muusikažanrite tuntumad esindajad ja nende tuntumad

tööd

köitev loeng,

videote vaatamine,

muusika kuulamine,

arutelu,

rühmatöö,

ristsõnade lahendamine /

koostamine,

interaktiivne mõistekaart

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
illustreeritud mõistekaart ühe ajaperioodi kohta muusikas ja kunstist või võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja muusikažanreid

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Lävend

õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesanded lähtuvalt hindaniskriteeriumitest

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb maailma ning Eesti kunsti ja

muusika olulisi teoseid ning seostab

- tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja

tähtteoseid

Eesti kunst ja muusika.

Maailmaa kunst ja muusika

köitev loeng,

muusika kuulamine,

Mitteeristav
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neid ajalooga

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 4

iseseisev töö: 2

kokku: 6

-koostab oma Eesti lemmikteostest

virtuaalse kogu (3 kunstiteost + 3

muusikateost), asetab valitud teosed ja

nende autorid „suuremasse pilti”,

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja

teiste autoritega ning esitleb seda

Eesti tuntumat kunstnukud ja nende teosed.

Eesti tuntumat heliloojad ja nende teosed.

videote vaatamine,

töölehtede täitmine ja

nende arutelu,

õues õpe,

õppekäik

Hindamisülesanne:
Virtuaalne esitlus 3 Eesti päritolu lemmikautorit ja nende teosed/tööd; võrdleb ning põhjendab oma valikuid

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Ettekanne/esitlus

Lävend

õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesande lävendi tasemel

Iseseisvad tööd

silmaringi laiendamiseks info otsimine internetist, esitluse vormistamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

analüüsib oma suhet kultuuriga ja

loomingulisust läbi vahetu kogemuse,

kasutab kunsti ja muusikat

elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse

arendamiseks

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 6

iseseisev töö: 4

kokku: 10

- kirjeldab kogetud kunsti- ja muusikaelamust

ja/või omaloomingu eelistusi

- mõistab ja esitleb ühte enda jaoks

tähendusrikast muusika- või kunstiteost ja

põhjendab oma valikut, kirjeldades selle

emotsionaalset mõju endale

Erinevad kunstistiilid / muusikažanrid ning nende mõju tänapäeval;

Kultuur inimese elus, oskus / võimalused siduda neid erialaliselt .

Meie lähipiirkonnas paiknevad kultuuriasutused ja seal toimuvad muusika ja

kunstiüritused

praktiline töö, arutelu,

rühmatöö, õues õpe,

õppekäik, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
praktilise töö või esitlus: teda kõnetavast kunsti või muusikateosest ( külastatud või veebis kuulatud/vaadatud kultuurisündmus), püüab leida

enda ja oma õpitava eriala vahelist seost kunstiga, /muusikaga

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesande lävendi tasemel

Iseseisvad tööd

tutvumine lähipiirkonna kunsti- ja muusikaasutustega,mida saab kasutada hindamisülesande lahendamisel

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

väljendab ennast läbi loomingulise

tegevuse

- kirjeldab kogetud kunsti- ja muusikaelamust

ja/või omaloomingu eelistusi

Kaasaegne muusika ja kunst

XX-XXI saj. erinevad kunsti liigid (kehakunst, graffiti, häppening, installatsioon,

kuulamine,

arutelu,

Mitteeristav
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Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 4

iseseisev töö: 1

kokku: 5

- mõistab ja esitleb ühte enda jaoks

tähendusrikast muusika- või kunstiteost ja

põhjendab oma valikut, kirjeldades selle

emotsionaalset mõju endale

foto-,videokunst, performance,netikunst);

Erinevad materjalid /vahendid kunsti/muusika edastamiseks

praktiline töö,

õuesõpe,

õppekäik

Hindamisülesanne:
joonis: kehamaalingu või graffiti või optilise pildi või visuaalse taiese tegemine lähtuvalt muusikapalast ning jäädvustab fotona

või- loovtöö/grupitöö: lavasta häppening või installatsioon lähtuvalt oma erialast

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Arutlus

Lävend

õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesande lävendi tasemel

Iseseisvad tööd

Leiab veebist kaasaaegse kunsti esitamise või tegemise võimalusi

 

Hindamismeetod Rühmatöö

Praktiline töö

Ettekanne/esitlus

Tööleht

Hindamine Mitteeristav

Lävend

õpilane on täitnud iseseisvad tööd ja hindamisõlesanded lähtuvalt hindamiskriteeriumile

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Mooduli jooksul on sooritatud tööd:l

illustreeritud mõistekaart ühe ajaperioodi kohta muusikas ja kunstist/ näidete aluse erinevate kunstiliikide ja muusikažanrite ;võrdlus

virtuaalne esitlus :3 Eesti päritolu ja 3 välismaist lemmikautorit ja nende teosed; võrdleb ning põhjendab oma valikuid;

praktiline töö või esitlus teda kõnetavast kunsti -või muusikateosest;

joonistab kehamaalingu või graffiti või optilise pildi või visuaalse teose lähtuvalt muusikapalast ning jäädvustab fotona/

loovtöö/grupitöö: oma erialaga sidus häppening või installatsioon

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. H.M. Treier ,S.Abiline Kunstiajalugu gümnaasiumile2017

2. Garšnek,I., Särg,T.,Sepp,A.. Muusikaõpik gümnaasiumile I-II Avita 2012;

3. Lord., M. Muusika ajalugu antikajast tänapäevani. Tallinn : KOOLIBRI, 2009

4. Кулль И. История эстонской музыки. Tallinn : KOOLIBRI, 2006

5. Tiiu Viirand. Kunstiraamat noortele. Kunst, 1984

6. E. Tšernobai, I.Mironova. Arhitektuuri ajalugu. E-kursus Moodle keskkonnas: https://moodle.ivkhk.ee

7.J. Arhitektuuri ajalugu antiikajast tänapäevani. Koolibri,2006,8. Krause, A.-C. Maalikunsi ajalugu renesanssist tänapäevani, Koolibri, 2006

8. Karin Paulus. Eesti disaini ja reklaami 100 aastat. Printon, 2018

9. Sirje Helme. Eesti kunsti 100 aastat. Printon, 2018

10. Kangilaski,J. Üldine kunstiajalugu,Kunst,1997

11. Telekanal MEZZO
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega , keskharidusega õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

19 Õpioskuste kujundamine 2 Ljudmila Bõlova, Jelena Olikainen, Aleksander

Pulver, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks ei ole

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama

oma elu teadlike otsuste kaudu

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

20 t 10 t 22 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

analüüsib ennast õppijana, oskab

lahendada ettetulevaid probleeme,

orienteerub kutseõppeasutuse

õppekeskkonnas;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 16

iseseisev töö: 4

kokku: 20

analüüsib ennast õppijana, tuues välja oma

tugevad ja nõrgad küljed;

nimetab ja leiab oma kooli erinevad

teenindusüksused;

nimetab õpilase õigused ja kohustused

vastavalt õppetööd reguleerivatele

dokumentidele;

eristab erinevate õppimisvõtete ja

õpitingimuste mõju õppimisele;

analüüsib enda edu ja ebaedu koolis ning

oskab lahendada ettetulevaid probleeme;

teab, kuidas säilitada head vaimset tervist;

1. ÕPPIMINE

1.1 Õppimisvõtted

1.2 Õpistiilid

1.3 Õpitingimused

1.4 Iseseisva töö tegemine Hindamisülesanneteks valmistumine

1.5 Kutseõppeasutuse struktuur

1.6 Õpilaste õigused ja kohustused

1.7 Kutsehariduse võimalused

2. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

2.1 Edu ja ebaedu

2.2 Probleemid ja nende lahendamine Vaimne tervis

Miniloeng

Arutelu

SWOT

Ajurünnak

Grupitöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Eneseanalüüs 

Hindamismeetod:
Arutlus

Analüüs

Tööleht

Lävend

nimetab enda tugevad ja nõrgad küljed ning selgitab, kuidas tugevaid külgi ära kasutada ja nõrkadest jagu saada;

selgitab, millist õpistiili ta eelistab; selgitab, milliseid õppimisvõtteidja kui tulemuslikult kasutab;
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selgitab, milliseid õpitingimusi eelistab ning mis teda takistavad;

kirjeldab õppetöö korraldust, tugisüsteemi, toetuste taotlemise tingimusi õppekorraldust reguleerivate dokumentide põhjal ning annab hinnangu oma toimetulekule koolis.

Iseseisvad tööd

Eneseanalüüsi koostamine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib aega võimalustele ja

eesmärkidele vastavalt;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 4

iseseisev töö: 2

kokku: 6

eesmärgistab ja kavandab oma õppimist;

mõistab eesmärkide seadmise olulisust

õppeprotsessis;

planeerib aega ja hindab koostatud plaani

täitmist.

3. AJAPLANEERIMINE JA EESMÄRKIDE SEADMINE

3.1 Eesmärgid.

3.2 Ajakasutus ja prioriteedid.

3.3 Motivatsioon.

3.4 Tegevuste kaardistamine, olulisus ja ajakulu, vaba aja planeerimine.

3.5 Saboteerimine ja ajataju erinevused.

3.6 Aja planeerimine eesmärkidest lähtuv.

3.7 Iseseisvate tööde planeerimine.

Miniloeng

Rühmatöö

Arutelu

Ajurünnak

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ajakasutuse analüüs

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Enesehindamine

Analüüs

Lävend

püstitab lähemad ja kaugemad eesmärgid ning kavandab tegevused eesmärkide saavutamiseks;

annab hinnangu enda motivatsioonile; kaardistab enda tegevused ja annab hinnangu prioriteetidest lähtuvalt;

koostab nädala kalenderplaani (õppevõlgnevuste korral) ja ning analüüsib seda.

Iseseisvad tööd

Kalenderplaani koostamine ja analüüs

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab IKT vahendeid sihipäraselt ja

otstarbekalt;

Jaotus tundides:

praktiline töö: 22

iseseisev töö: 4

kokku: 26

kasutab igapäevaselt õppeinfosüsteemi;

kasutab õppeprotsessis erinevaid IKT

lahendusi;

vormistab esitatavad tööd korrektselt

etteantud juhendi alusel

4. IT

4.1 Õppeinfosüstemi kasutamine

4.2 ID, sertifikaadid, tarkvara, turvalisus

4.3 E-post

4.4 OneDrive, Pilvelahendused, jagamine

4.5 Kirjalike tööde vormistamine

4.6 Moodle HITSA

4.7 Kooli veebileht

4.8 Blogid

4.9 Sotsiaalmeedia

4.10 Info leidmine

Kirjaliku töö loomine,

vormistamine ja

jagamine OneDrive

keskkonnas

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
Kirjaliku töö loomine, vormistamine  ja jagamine OneDrive keskkonnas

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Kirjaliku töö loomine, vormistamine  ja jagamine OneDrive keskkonnas

Iseseisvad tööd

Kirjaliku töö loomine, vormistamine ja jagamine OneDrive keskkonnas

Praktilised tööd

Kirjaliku töö loomine, vormistamine ja jagamine OneDrive keskkonnas

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks kui õpilane on sooritanud kõik hindamisülesanded.

Hindamise eelduseks on tunnitööde sooritamine.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Burnett, G. Õpime õppima. Kadajas H.M. Õppima õppimine ja õppima õpetamine.

Kree, S. Sotsiaalpsühholoogia 2. Laius, A., Rannikmäe, M. Kriitilise ja loova mõtlemise kujundamine loodusainete tundides.

Opti koduleht http://www.optipartners.net/instrumendid/Filmid/.

Sirk, M. Õpiobjekt Õppija iseärasused ja nende arvestamine õpiprotsessis http://erinevadoppijad.weebly.com/.

Moodle e-kursus

Tani-Jürisoo, Koidu jt. Õppides loon ennast.

Terviseinfo võrgustik http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid.

Reinsalu, Ardo. Praktiline ajajuhtimine.

Õpetajaraamat kutseõppeasutuse õpetajale Karjääri planeerimise oskuste kujundamine kutseõppes.

Video Forrest Cump.

104/154



Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhihariduse baasil õppija

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

20 Eesti keel teise keelena 5 Lilija Bartijeva, Elna Juuse, Maarika Rümmel, Kätlin

Sass, Niina Jevstafiadi, Juulia Sorokina

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud põhiharidus.

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb õpitavas võõrkeeles (eesti keeles) argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

108 t 22 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas

iseseisva keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates

mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti;

Kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras

grammatiliselt üsna õiget keelt.

Esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates

mõttevahetustes.

Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu

(loeb, kuulab, räägib, kirjutab B2 tasemel).

Kirjeldab oma kasutatavaid suhtluskeskkondi (nende eeliseid,

puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades.

Kõik läbitavad teemad.

Hindamisülesanne:
Loeb, kuulab, räägib ja kirjutab B2 tasemel.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid

kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja

huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses

valitud erialaga;

Tutvustab vestluse käigus iseennast ja oma

sõpra/eakaaslast.

Koostab oma kooli (lühi) tutvustuse, esitleb seda oma

kaaslastele.

Põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust

valitud erialal töötamiseks.

Mina ja eakaaslased - kutseõppurid.

Iseenda ja oma sõbra/eakaaslase kirjeldamine, senine elu ja õpingud. Õppuri

võimed ja huvid.

Tulevikukavatsused.

Lugemis- ja/või

kuulamisülesande

täitmine juhendi alusel

(tekstid, info leidmine,

sõnavara täiendamine).

Intervjuu/dialoog

(enese/sõbra/eakaaslase
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tutvustus). Vestlus

senisest töökogemusest

ja tulevikuplaanidest.

Esitlus/ettekanne: kooli

ja eriala tutvustamise

koostamine koos

kutsega tulla kooli

õppima ja põhjendusega,

miks just sellesse kooli

(poster / voldik /

videoklipp / powerpoint

esitlus).

Struktureeritud testid.

Internetiotsingu sooritus,

ajurünnak, võrdlus.

Suhtlustreening.

Hindamisülesanne:
Poolametlik kiri koos enesetutvustusega.

Hindamismeetod:
Essee

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Ülesanne/harjutus

Ajaleheartikkel oma koolist.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Sõnastus on konarlik ja ühekülgne, kuid arusaadav. Tekstis on palju kergeid stiilivigu ning mõned rasked stiilivead. Ülesehituses on vastuolud (nt alguse venitatus,

välja arendamata või liiga pikk lõpetus, mitmekordne algus või lõpetus jms). Tekst ei ole kohati sidus ja vormistuses on puudujääke.

Hinne 4:

Teksti sõnastus on selge ja ladus, sõnavara piisav, kuid võib esineda paar kergemat ja raskemat stiiliviga. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine lõikudeks on

üldiselt loogiline, lõikudevaheline sidusus jätab kohati soovida. Tekst on vormistatud korrektselt.

Hinne 5:

Teksti sõnastus on selge, isikupärane ja ladus, sõnavara rikkalik. Tekst on ülesehituselt tervik, liigendamine lõikudeks on loogiline ja täpne. Tekst on sidus ja

vormistatud korrektselt.

Test

Lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine

juhendi alusel (tekstid, info leidmine, sõnavara

täiendamine).

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kuulamine- mõistab raskustega lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab üldjoontes peamist sõnumit, kuid sõnumi spetsiifilised

üksikasjad jäävad arusaamatuks. Piiratud sõnavara tõttu mõistab raskustega osaliselt olulisemat selgest jutust, millega puutub igapäevaselt kokku. Suudab

raskustega jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on aeglane ja selge. Lugemine-loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, tundmatud

sõnad ja laused raskendavad tekstist arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi. Lühematest ja lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas tekstis tekib raskusi

olulise teabe leidmisega.

Hinne 4:

Kuulamine- mõistab lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka mõningaid spetsiifilisi üksikasju, kuid hääldus

on aeglane, selge ja tuttavlik. Mõistab üldjoontes olulisemat igapäevasest selgest jutust. Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et

hääldus on selge. Suudab jälgida lihtsamat ja lühemat loengut vm esinemist oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge.

106/154



Lugemine-loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, kuid rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste või tekstiosi, mõned tundmatud sõnad ei

takista tekstist arusaamist ja teabe otsimist. Oskab igapäevatekstides vaatamata mõnedele tundmatutele lausetele ja sõnadele leida ja mõista asjakohast teavet.

Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni üldist arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Lihtsas tekstis võtab olulisema leidmine aega, kuid ei sega

tekstist arusaamist ja ülesande täitmist.

Hinne 5:

Kuulamine- mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik.

Mõistab olulisemat igapäevasest jutust. Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge. Suudab jälgida loengut vm esinemist

oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge. Lugemine-loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega. Suudab

hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. Oskab leida ja mõista asjakohast teavet huvivaldkonna piires.

Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Leiab tekstis olulisema.

Ettekanne/esitlus

Oma kooli ja eriala tutvustuse koostamine ja

esitamine (poster/voldik/videoklipp/esitlus)

Eristav hindamine

Hinne 3:

Esitleb teemakohast materjali, demonstreerib, et materjal on loogiliselt üles ehitatud. Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Edastab

raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab lühidalt väga lihtsatele

küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab arusaamist. Esitluse pikkus

on 2-3 minutit.

Hinne 4:

Esitleb teemakohast materjali, demonstreerib, et materjal on loogiliselt üles ehitatud. Väljendub sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada

keerukamat mõtet. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.

Vastab lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti

tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav.Esitluse pikkus on 3-4 minutit.

Hinne 5:

Esitleb teemakohast materjali, demonstreerib, et materjal on loogiliselt üles ehitatud. Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt. Põhjendab lühidalt ning selgitab oma

arvamust. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust.

Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja

grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on märgatav. Hääldus selge. Esitluse pikkus on 4-5

minutit. Illustreerib esitlust visuaalsete vahenditega.

Intervjuu

Intervjuu/dialoog (enese/sõbra/eakaaslase

tutvustus). Vestlus senisest töökogemusest ja

tulevikuplaanidest.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kasutab temaatilist sõnavara, teeb intervjuu/dialoogi näidise järgi. Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust,

kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid

teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ning vastab lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab.

Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab arusaamist.

Hinne 4:

Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt, teeb intervjuu/dialoogi sõnastiku abil.Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on

vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras.

Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust

korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav.

Hinne 5:

Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt, teeb intervjuu/dialoogi ilma sõnastikuta, võib täpsustada ja selgitada.Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna

teemadel. Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust,

kavatsusi ja toiminguid. Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja

moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt

ehkki emakeele mõju on märgatav. Hääldus selge.
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Iseseisvad tööd

Sõnavara omandamine, auditoorse töö käigus käsitletu kinnistamine, elava keelekeskkonna võimaluste kasutamine keeleoskuse arendamiseks.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid

kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale

sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja

teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva

õppega;

Hindab oma eesti keele oskuse taset.

Põhjendab eesti keele õppimise vajalikkust, loob

seoseid eriala ja elukestva õppega.

Eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks,

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust.

Kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes

keskkondades.

Keeletehnoloogilised rakendused igapäevaelus ja suhtluskeskkonnad.

Erinevad leiutised ja kaasaegsed tehnoloogilised saavutused Eestis ja maailmas.

Testide sooritamine ja

analüüsimine.

Lugemis-ja

kuulamisülesande

täitmine (erinevad

arvamused

suhtluskeskkondade

kohta,erinevad leiutised

ja nende roll meie ajastul

).

Filmi vaatamine ja

arutelu.

Virtuaalse ja reaalse

suhtlemise võrdlemine

(oma arvamuse

esitamine ja tõestamine).

Postri kujundamine

(leiutis, leiutaja).

Internetiotsingu sooritus,

ajurünnak, võrdlus.

Suhtlustreening.

Hindamisülesanne:
Mina ja kaasaegne tehnoloogia (tehnoloogiliste

vahendite kasutamine, selle eelised ja puudused, suhtluskeskkondade kasutamine, nende eelised, puudused ja ohud)

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Suuline esitus

Postri kujundamine (leiutaja ja leiutis) ning

esitlus.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma

arvamust. Vastab lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavalt. Kasutab üsna õigesti

tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav. Kirjutab üldsõnalisi ja lühematest lausetest koosnevaid seotud tekste ja

kirjeldusi. Võtab väga lihtsalt ja lühidalt kokku, esitab ja selgitab oma arvamust. Teeb sageli grammatikavigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab tüüpkeelendeid ja

moodustusmalle.

Hinne 4:

Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt.Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette

tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause,
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et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on märgatav, hääldus arusaadav.

Kirjutab lühikesi ja lihtsaid üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. Võtab mingil määral kokku, esitab ja selgitab oma arvamust. Tuleb

ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Hinne 5:

Väljendub ladusalt ja üldsõnalisel. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette

tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause,

et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on märgatav. Hääldus selge. Kirjutab

lühikesi ja lihtsaid üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. Võtab mingil määral kokku, esitab, põhjendab oma arvamust.

Grammatiliselt keel üsna õige, ehkki emakeele mõju on märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab õigesti tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Test

Struktureeritud testide täitmine

Eristav hindamine

Hinne 3:

Rääkimine- kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal

hoida, seda jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust

ja vastab lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju

segab arusaamist. Kirjutamine- kirjutab igapäevaste tegevuste kohta lühemaid lauseid. Võtab väga lihtsalt ja väga lühidalt kokku ja esitab oma arvamust igapäevaste

probleemide kohta. Vigu on grammatika põhivaras, kuid see ei takista mõistmist. Kuulamine- mõistab raskustega lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud

teemadel. Tabab üldjoontes peamist sõnumit, kuid sõnumi spetsiifilised üksikasjad jäävad arusaamatuks. Piiratud sõnavara tõttu mõistab raskustega osaliselt

olulisemat selgest jutust, millega puutub igapäevaselt kokku. Suudab raskustega jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on aeglane ja selge.

Lugemine- loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, tundmatud sõnad ja laused raskendavad tekstist arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi.

Lühematest ja lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas tekstis tekib raskusi olulise teabe leidmisega.

Hinne 4:

Rääkimine- kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal

hoida, seda jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust

ja vastab lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju

segab arusaamist. Kirjutamine- kirjutab igapäevaste tegevuste kohta lühemaid lauseid. Võtab väga lihtsalt ja väga lühidalt kokku ja esitab oma arvamust igapäevaste

probleemide kohta. Vigu on grammatika põhivaras, kuid see ei takista mõistmist. Kuulamine- mõistab raskustega lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud

teemadel. Tabab üldjoontes peamist sõnumit, kuid sõnumi spetsiifilised üksikasjad jäävad arusaamatuks. Piiratud sõnavara tõttu mõistab raskustega osaliselt

olulisemat selgest jutust, millega puutub igapäevaselt kokku. Suudab raskustega jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on aeglane ja selge.

Lugemine- loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, tundmatud sõnad ja laused raskendavad tekstist arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi.

Lühematest ja lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas tekstis tekib raskusi olulise teabe leidmisega.

Hinne 5:

Rääkimine- väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab

seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.

Vastab lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti

tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav kuid hääldus on arusaadav. Kirjutamine- kirjutab huvivaldkonna piires üldsõnalisi ja lühematest

lausetest koosnevaid seotud tekste ja kirjeldusi. Võtab väga lihtsalt ja lühidalt kokku, esitab ja selgitab oma arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste

probleemide kohta. Teeb sageli grammatikavigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kuulamine- mõistab lihtsamat

otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka mõningaid spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on aeglane, selge ja tuttavlik.

Mõistab üldjoontes olulisemat igapäevasest selgest jutust. Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge. Suudab jälgida

lihtsamat ja lühemat loengut vm esinemist oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge. Lugemine- loeb otsesõnalisi faktipõhiseid

tekste aeglaselt, kuid rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste või tekstiosi, mõned tundmatud sõnad ei takista tekstist arusaamist ja teabe otsimist.

Oskab igapäevatekstides vaatamata mõnedele tundmatutele lausetele ja sõnadele leida ja mõista asjakohast teavet. Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni üldist

arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Lihtsas tekstis võtab olulisema leidmine aega, kuid ei sega tekstist arusaamist ja ülesande täitmist.

Iseseisvad tööd

Sõnavara omandamine, auditoorse töö käigus käsitletu kinnistamine, elava keelekeskkonna võimaluste kasutamine keeleoskuse arendamiseks.
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Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid

mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja

kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles

suhtlemisel;

Võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja –norme.

Arvestab suhtlemisel sihtkeele kõnelejate kultuurilise

eripäraga.

Tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja

soovitab külastada mõnda sihtkohta.

Mina ja Eesti.

Eesti geograafia (piirkonnad, maakonnad, linnad, saared).

Eesti ajaloo ja tänapäeva põhilised sündmused ning saavutused.

Kultuuriobjektid Eestis.

Puhkamisvõimalused Eestis.

Erinevad inimesed ja rahvad.

Euroopa riigid, rahvad,keeled ja kultuur.

Euroopa elukeskkond, tuntumad vaatamisväärsused, kultuurisündmused ja

tuntumad inimesed.

Mina ja keskkond.

Keskkonnakaitse probleemid. Keskkonnasõbralik käitumine. Elukeskkond ja

tarbimine.

Tervislik eluviis. Ebatervislik eluviis.

Lugemis- ja/või

kuulamisülesande

täitmine juhendi alusel

(eestikeelne tekst Eesti

kohta, praktilised

harjutused sõnavara,

väljendite, sõnastiku

kasutamise kohta).

Video / filmi vaatamine

(Eesti

kultuurisündmusest,

traditsioonist) ja juhendi

alusel sisukokkuvõtte

koostamine.

Arutelu

kultuuritraditsioonide ja

-sündmuste,

vaatamisväärsuste,

kunsti ja muusika üle.

Viktoriin või mälumäng

Eesti kohta.

Õpimapi koostamine

(faktid Eestimaa kohta,

info vaatamisväärsuste,

kultuuritraditsioonide ja

sündmuste, tuntud riigi-

ja kultuuritegelaste

kohta) õpilase poolt

valitud sihtkoha või

kultuuriobjekti kohta.

Õpimapi esitlus.

Voldik (Euroopa riigi,

seal kõneldavate keelte,

elukeskkonna,

kultuuritraditsioonide,

vaatamisväärsuste ja

tuntud inimeste

tutvustamine).

Lugemis-ja

kuulamisülesande

täitmine

(tervishoiualased ja

keskkonnaalased tekstid,

lindistused).

Ristsõnade koostamine

ja lahendamine

(keskkonnaalase
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sõnavara ja

tervishoiualase sõnavara

kohta).

Video ja filmide

vaatamine ja arutelu (

terviseprobleemid

maailmas ja Eestis/

keskkonnaprobleemid

Eestis ja maailmas,

looduskaitsealad ja

ohustatud liigid).

Rühmatöö: plakati

kujundamine

inimtegevuse

negatiivsest ja/või

positiivsest mõjust

tervisele/keskkonnale.

Arutlus (teemad: tervis,

keskkonnaprobleemid ja

nende lahendused)

Mõistekaardid (minu

keha, terviseprobleemid,

keskkonnaprobleemid).

Dialoogid

terviseprobleemidest ja

nende ennetamisest.

Struktureeritud testid.

Internetiotsingu sooritus,

ajurünnak, võrdlus.

Suhtlustreening.

Hindamisülesanne:
Õpimapi koostamine ja esitamine (faktid Eestimaa kohta, info vaatamisväärsuste, kultuuritraditsioonide ja sündmuste, tuntud riigi- ja

kultuuritegelaste kohta) õpilase poolt valitud sihtkoha või kultuuriobjekti kohta.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Arutlus

Tervislik eluviis

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda

jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab

lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab

arusaamist.

Hinne 4:

Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja

lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab
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lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi

tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav kuid hääldus on arusaadav.

Hinne 5:

Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel. Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras.

Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust, kavatsusi ja toiminguid. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.

Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema

kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on

märgatav. Hääldus selge.

Ettekanne/esitlus

Plakati kujundamine inimtegevuse negatiivsest ja

positiivsest mõjust tervisele/keskkonnale ja

plakati esitlus.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda

jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab

lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab

arusaamist. Kirjutab igapäevaste tegevuste kohta lühemaid lauseid. Võtab väga lihtsalt ja väga lühidalt kokku ja esitab oma arvamust igapäevaste probleemide kohta.

Vigu on grammatika põhivaras, kuid see ei takista mõistmist.

Hinne 4:

Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja

lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab

lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi

tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav. Kirjutab huvivaldkonna piires üldsõnalisi ja lühematest lausetest koosnevaid seotud tekste ja

kirjeldusi. Võtab väga lihtsalt ja lühidalt kokku, esitab ja selgitab oma arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta. Teeb sageli

grammatikavigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Hinne 5:

Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel. Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras.

Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust, kavatsusi ja toiminguid. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.

Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema

kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on

märgatav. Hääldus selge. Kirjutab lühikesi ja lihtsaid üldsõnalisi seotud tekste huvivaldkonna piires, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. Võtab mingil määral

kokku, esitab ja selgitab oma arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta. Grammatiliselt keel üsna õige, ehkki emakeele mõju on märgatav.

Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Ülesanne/harjutus

Lugemis- ja kuulamisülesande täitmine

(tervishoiualased ja keskkonnaalased tekstid)

Eristav hindamine

Hinne 3:

Mõistab raskustega lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab üldjoontes peamist sõnumit, kuid sõnumi spetsiifilised üksikasjad jäävad

arusaamatuks. Piiratud sõnavara tõttu mõistab raskustega osaliselt olulisemat selgest jutust, millega puutub igapäevaselt kokku. Suudab raskustega jälgida lühema

mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on aeglane ja selge. Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, tundmatud sõnad ja laused raskendavad tekstist

arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi. Lühematest ja lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas tekstis tekib raskusi olulise teabe leidmisega.

Hinne 4:

Mõistab lihtsamat otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka mõningaid spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on aeglane,

selge ja tuttavlik. Mõistab üldjoontes olulisemat igapäevasest selgest jutust. Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge.

Suudab jälgida lihtsamat ja lühemat loengut vm esinemist oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge. Loeb otsesõnalisi

faktipõhiseid tekste aeglaselt, kuid rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste või tekstiosi, mõned tundmatud sõnad ei takista tekstist arusaamist ja

teabe otsimist. Oskab igapäevatekstides vaatamata mõnedele tundmatutele lausetele ja sõnadele leida ja mõista asjakohast teavet. Mõistab käsitletava igapäevase

situatsiooni üldist arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Lihtsas tekstis võtab olulisema leidmine aega, kuid ei sega tekstist arusaamist ja ülesande

täitmist.
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Hinne 5:

Mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik. Mõistab

olulisemat igapäevasest jutust. Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge. Suudab jälgida loengut vm esinemist oma

huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge. Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata

pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. Oskab leida ja mõista asjakohast teavet huvivaldkonna piires. Mõistab

käsitletava igapäevase situatsiooni arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Leiab tekstis olulisema.

Probleemsituatsiooni lahendamine

Dialoogid

terviseprobleemidest/keskkonnaprobleemidest ja

nende ennetamisest.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda

jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab

lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab

arusaamist.

Hinne 4:

Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja

lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab

lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavat. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi

tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav.

Hinne 5:

Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel. Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras.

Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust, kavatsusi ja toiminguid. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.

Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema

kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on

märgatav. Hääldus selge.

Iseseisvad tööd

Sõnavara omandamine, auditoorse töö käigus käsitletu kinnistamine, elava keelekeskkonna võimaluste kasutamine keeleoskuse arendamiseks. Õpimapi koostamine.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid

on teadlik edasiõppimise ja tööturul

kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest;

koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed

taotlusdokumendid;

Kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja analüüsib

oma osalemist selles.

Tutvustab õpitavas eesti keeles oma eriala hetkeseisu

tööturul ja edasiõppimise võimalusi.

Koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, arvestab

sihtmaa eripäraga.

Sooritab näidistööintervjuu.

Mina õppijana.

Haridussüsteem, õppimisvõimalused, kutsevalik.

Edasiõppimisvõimalused välismaal, sh EL maades.

Elukestev õpe ja selle tähtsus. Eneseanalüüs õppijana.

Mina tööturul.

Ametid ja nende kirjeldamine.

Töö- ja karjäärivõimalused Eestis ja mujal.

Tööle siirdumiseks vajalike dokumentide koostamine ja vormistamine.

Tööintervjuu.

Praktika.

Aja planeerimise harjutus

/ analüüs.

Arutlus: oma tugevuste

ja nõrkuste analüüs

õppimises,

edasiõppimisvõimalused,

eesti keele osatähtsus

karjääri planeerimisel.

Dialoogid / vestlusringid

Eesti haridussüsteemist

ja edasiõppimise

võimalustest Eestis ja

Euroopa Liidu riikides.

elukestev õpe.

Eneseanalüüs (SWOT)

õpetaja juhendamisel.

Lugemis- ja
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kuulamisülesande

täitmine ( eestikeelsed

töökuulutused, tekstid

edasiõppimise ja

tööpraktika sooritamise

võimaluste kohta).

Mõistekaardid

(karjäärietapid,

töötingimused).

Info otsimine ja

esitamine

(töökuulutused,

edasiõppimise

võimalused, praktika

võimalused).

Töölehtede täitmine

(avaldus,

motivatsioonikiri

CV/europass).

Videoklipi vaatamine ja

arutelu (näidisintervjuud,

kehakeel, eduka

tööintervjuu nipid).

Küsimuste koostamine ja

küsimustele vastamine

(ettevalmistus

tööintervjuuks).

Rollimäng.

Suhtlustreening.

Struktureeritud testid.

Hindamisülesanne:
Minu töökogemused ja tööplaanid.

Hindamismeetod:
Arutlus

Hindamisülesanded

Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid

Tööleht

Koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale

kandideerimise avalduse, CV, motivatsioonikirja.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kasutab temaatilist sõnavara.Kiri on laialivalguv, mõtted on kohati ebaselged, esineb sisulisi küsitavusi. Ülesande seisukohast olulist teavet ning järeldusi/hinnanguid

on vähe või need ei puuduta probleemikeskseid aspekte. Oma kirja ülesehituses on vastuolud. Kirjas võib olla õigekirjavigu ning vigu sõnavara kasutamisel. Täidab

ülesande (õpiku, sõnaraamatu vms)/näidete abil.

Hinne 4:

Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt. Kiri on teema- ja/või probleemikohane, kuid ühekülgne, argumentatsioon on napp või väheveenev. Täidab ülesande

iseseisvalt. Kirja ülesehituses võib esineda üksikuid vastuolusid. Võib esineda õigekirjavigu ning üksikuid vigu sõnavara kasutamisel.

Hinne 5:
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Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt. Õpilane mõistab loetut ja kuuldud suurepäraselt. Täidab ülesande iseseisvalt ja loovalt. Mõtted esitatab selgelt ning veenvalt.

Oma arvamuse ehitab loogiliselt ja terviklikult üles. Õpilane tunneb vajalikku sõnavara ja oskab neid kasutada. Kiri grammatiliselt korrektne, võib olla mõni

õigekirjaviga.

Intervjuu

Näidistööintervjuu sooritamine

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kasutab temaatilist sõnavara, teeb intervjuu näidise järgi.Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid

mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid.

Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks mida täpselt öelda tahab. Kasutab

tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab arusaamist.

Hinne 4:

Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt, teeb intervjuu sõnastiku abil.Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja

väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab

väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.

Väljendub üsna arusaadavalt. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav.

Hinne 5:

Kasutab temaatilist sõnavara korrektselt, teeb intervjuu ilma sõnastikuta, võib täpsustada ja selgitada.Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel.

Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust, kavatsusi ja

toiminguid. Vastab küsimustele. Sõnavara piisav,kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid

ja moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget

keelt ehkki emakeele mõju on märgatav. Hääldus selge.

Arutlus

Eesti haridussüsteem ja edasiõppimise

võimalused Eestis ja Euroopa Liidu riikides.

Elukestev õpe.

Eristav hindamine

Hinne 3:

Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Alustab lihtsamat vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda

jätkata ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamust ja vastab

lühidalt väga lihtsatele küsimustele. Aeg-ajalt jääb arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab. Kasutab tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab

arusaamist.

Hinne 4:

Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne on konarlik. Teeb vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet. Alustab lihtsamat vestlus, jätkab seda ja

lõpetab. Edastab lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Põhjendab väga lühidalt ja lihtsalt oma arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Vastab

lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Väljendub üsna arusaadavalt. Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid, kuigi

tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav, kuid hääldus on arusaadav.

Hinne 5:

Väljendub ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel. Alustab vestlust, jätkab seda ja lõpetab. Edastab lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras.

Põhjendab lühidalt ning selgitab oma arvamust, kavatsusi ja toiminguid. Vastab küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.

Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema

kõnelõigu korral teeb pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on

märgatav. Hääldus selge.

Ülesanne/harjutus

Info otsimine ja esitamine (töökuulutused,

edasiõppimise võimalused, praktikavõimalused).

Eristav hindamine

Hinne 3:

Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, tundmatud sõnad ja laused raskendavad tekstist arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi, lühematest ja

lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas tekstis tekib raskusi olulise teabe leidmisega.

Hinne 4:

Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste aeglaselt, kuid rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste või tekstiosi, mõned tundmatud sõnad ei takista
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tekstist arusaamist ja teabe otsimist. Oskab igapäevatekstides vaatamata mõnedele tundmatutele lausetele ja sõnadele leida ja mõista asjakohast teavet. Mõistab

käsitletava igapäevase situatsiooni üldist arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Lihtsas tekstis võtab olulisema leidmine aega, kuid ei sega tekstist

arusaamist ja ülesande täitmist.

Hinne 5:

Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest

tekstist. Oskab leida ja mõista asjakohast teavet huvivaldkonna piires. Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada

üksikasjadest. Leiab tekstis olulisema.

Iseseisvad tööd

Sõnavara omandamine, auditoorse töö käigus käsitletu kinnistamine, elava keelekeskkonna võimaluste kasutamine keeleoskuse arendamiseks.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hinnatakse 5 osaoskust: lugemine (lugemistest, tööleht); kuulamine (vestlus, dialoog, esitlus, arutelu, kuulamistest); kirjutamine (poolametlik kiri, kiri, artikkel,

referaat, kirjand, voldik, ristsõna, tööleht, kontrolltöö, aruanne, avaldus, kaaskiri, motivatsioonikiri, CV, europass, kaart, eneseanalüüs); teksti mõistmine (testid,

ristsõna, tööleht, CV, europass, kiri, kaart) ja rääkimine (vestlus, esitlus, dialoog, arutelu, power point esitlus, rollimäng, eneseanalüüs). Mooduli lõpphinne kujuneb

teemasid kokkuvõtvate ülesannete ja iseseisvate tööde aritmeetilise keskmisena.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Kitsnik, M. 2008 Eesti keele õpik vene õppekeelega kutsekoolile.

Kitsnik, M. 2008 Eesti keele töövihik vene õppekeelega kutsekoolile.

Õispuu J. 1999 Справочник по эстонскому языку.

Muru E. 100 teksti. Sõnavara laiendamise harjutusi

Kasesalu T. Kas sa oskad eesti keelt?

Valmis A. Lihtne eesti keele grammatika

Kallas R. 2001. Kõik on korras!

Sooniste M. 2007. Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium.

Siirak A. 2007 Kõnele ja kirjuta õigesti.

Õunapuu, T. 2001. Räägime riigikeelt.

Rüütli, M. 1998 Eesti keel vene õppekeelega kooli XII klassile

Pesti, M. 2006 T nagu Tallinn

Kitsnik, M. Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1.

Kitsnik, M. 2008 Avatud uksed. Eesti keel kesk- ja kõrgtasemele.

Kitsnik, M.Kingisepp, L. Naljaga pooleks.

http://www.eki.ee

http://www.meis.ee/

http://www.innove.ee/
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

21 Multimeedia toote disain 4 Natella Mihhailova, Aleksander Pulver, Mihhail Soo

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised ja oskused graafika rakendustarkvara kasutusvaldkondadest, ja oskab neid eesmärgipäraselt kasutada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

38 t 16 t 50 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kavandab multimeediapõhise toote

tööprotsessi lähtudes

kujundusülesandest;

• planeerib töö- ja lahenduskäigu, tegevusja

ajakava, lähtudes lähteülesandest ja

etteantud ressurssidest;

1. KUJUNDUSE ALUSED

1.1. Kujunduse eesmärk ja sihtrühm

1.2. Kujunduse tööprotsess ja aja planeerimine

1.3. Autoriõiguse põhimõtted ja reeglid kujunduses

1.4. Pildipangad ja neist allalaadimine

• Loeng kujundamise

alustest

• Tutvumine pildipanga

võimalustega

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Tegevuskava loomine kujundustööks lähtudes lähteülesandest ja ressurssidest

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb erinevaid graafika

failivorminguid ja nende kasutamist;

tunneb graafikatarkvara võimalusi ja

erinevusi;

• teab ja tunneb arvutigraafika liike, nende

kasutamise viise ja võimalusi IT valdkonnas;

• nimetab ja selgitab graafika tüübid;

2. ARVUTIGRAAFIKA ALUSED

2.1. Arvutigraafika erinevad rakendusvaldkonnad.

2.2. Vektor- ja rastergraafika põhimõisted. Kolmemõõtmeline arvutitarkvara

põhimõisted.

• Loeng

• Iseseisva töö- esitlus

• Praktiline töö

• Õpimapi koostamine

Mitteeristav
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2.3. Graafika faili põhiparameetrid

2.4. Erinevate graafikapakettide tutvustamine.

2.5. Värvimudelid (RGB, CMYK, YUV)

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: Värvimudelite koostamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab pilditöötlusprogramme

erialaste projektide teostamiseks;

• teab erinevaid pilditöötlus programme,

nende faile ja kasutamisloogikat;

• loob ja teab graafikat erinevates

meediumites kasutamiseks;

• valib vastavalt vajadusele sobiv

failivorming;

• teostab tööde korrektsust ja vastavust

etteantud nõuetele;

• koostab lihtne animatsiooni;

3. RASTERGRAAFIKA (PHOTOSHOP, GIMP, COREL PHOTOPAINT)

3.1. Tutvustamine tarkvaraga

3.2. Programmi peamised funktsioonid ja tööriistad

3.3.Programmiakna elemendid ja ekraanivaated

3.4.Uue dokumendi loomine õigete valikute

3.5.Selekteerimine

3.6.Töö kihtide

3.7.Üksiku ja grupeeritud objektidega töötamine: aktiveerimine, pööramine,

suurendamine, vähendamine

3.8.Mitme objekti aktiveermine. Paletid. Efektid. tööriistad.

3.9.Fotomontaaž

3.10.Alused joonistus. Circle, ruut, joon, täitke, valiku. Brushes .

3.11.Töö värviga

3.12.Töö tekstiga. Teksti efektid

3.13.Maskimine

3.14.Filtrid

3.15.Tarkvara ja veebilehed

3.16.Animatsiooni alused

• Praktilised

kujundustööd

• Tööde esitlemine ja

analüüs

• Õpimapi koostamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: Kujundamine erinevate tüpograafiliste vahendite abil vastavalt etteantud ülesandele

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Harjutustööde viimistlemine ja õpimapi vormistamine
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Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb tüpograafia visuaalseid

infoedastusvõimalusi;

• teab kirja kujunduse osana kasutamise

põhimõtteid, oskab kujunduses kasutada

erinevaid kirjatüüpe;

4. TÜPOGRAAFIA ALUSED

4.1. Trükikirjade klassifikatsioon

4.2. Kirjade valikuprintsiibid

4.3. Loetavuse saavutamine tüpograafiliste vahenditega

4.4. Trükise ülesehitus (tekst, veerud, joondamine)

• Loeng

• Praktilised tüpograafia

ülesanded

• Õpimapi koostamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: Kujundamine erinevate tüpograafiliste vahendite abil vastavalt etteantud ülesandele

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab vektoriprogramme erialaste

projektide teostamiseks;

• teab vektorigraafika programmide tüüpe

ning kasutamisloogikat;

• kasutab erinevaid jooniste meetodid;

• kasutab programme eriefekte;

• teostab tööde korrektsust ja vastavust

etteantud nõuetele;

5. VEKTORIGRAAFIKA (ADOBEILLUSTRATOR,CORELDRAW, INKSCAPE)

5.1. Töökeskkond ja selle erinevad lisaaknad

5.2. Tööriistad, nende alajaotused ja funktsioonid

5.3. Joonistus tööriistad

5.4. Töö värvidega

5.5. Töö tekstiga: töö tavalise tekstiga, teksti vormindamine, üksikute sümbolite

formaatmiine, teksti tüübi muutmine, töö figuurtekstiga, mõõtme, pöörde või kalde

muutmine, figuurteksti vormindamine, figuurteksti eriefektid

5.6. Objektide redigeerimisinstrumendid

5.7. Programmide eriefektid ja nende võimalused: objektide kattumine, objektide

ühendamine, perspektiivi mõiste, ümbriste loomine, ümbriste redigeerimine,

ümbriste automaatne loomine, objektide segunemine, instrument interaktiivne

segunemine, segunemisparameetrid, väljasurumisefekti loomine

5.8. Kihid – nende peitmine ja lukustamine

5.9. Rastergraafika kiirmuutmine vektorigraafikaks

5.10. Kujunduse salvestamine erinevateks failiformaatideks

• Praktilised

kujundustööd

• Tööde esitlemine ja

analüüs

• Õpimapi koostamine

• Loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd:

• Joonistamine

• Kalender

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd
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Harjutustööde viimistlemine ja õpimapi vormistamine

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob firmagraafikat lähtudes kliendi

vajadustest;

kujundab ja küljendab planeeritud

trükise arvestades kujundamise

põhimõtetega;

• saab aru logo olemusest ja

kasutuspõhimõtetest;

• oskab lugeda stiiliraamatut ja sellele

vastavalt firmagraafikat rakendada;

• planeerib enda tööprotsessi lähtudes

tähtajast;

• loob sobiva ideelise ja kujunduslahenduse;

• teostab oma kavandeid ettenähtud

suuruses ja sobivas tehnikas;

• viib kujunduse ülesande tingimustes

sõnastatud väljundformaatidesse.

6. FIRMAGRAAFIKA LOOMINE

6.1.Logo ja firmagraafika stiilid, arengud ja analüüs. Logo kavandamise ja

kasutamise põhimõtted.

6.2. Visuaalne identiteet. Stiiliraamatu analüüs ja kasutamine.

6.3. Firmagraafika kasuta-mine erinevatel väljunditel

7. KODULEHEKÜLJE KUJUNDUSE LOOMINE JA PLAKATIKUJUNDUSE

LOOMINE

7.1. Ideekavandite loomine ja arendamine vastavalt ülesande tingimustele

7.2. Teostus arvutiprogrammide abil

7.3. Digitaalse originaali loomine ja väljatrükk.

7.4 .Kujunduse viimine nõuetekohasesse väljundformaati (pdf, veebiformaadid).

Trükiettevalmistus.

• Kujundusprojekt

vastavalt etteantud

ülesandele: kavand,

teostus ja analüüs

(näiteks logo,

kliendikaardi, blank,

ümbrik ja ne)

• Kujundusprojektid

„Kodulehekülg“ vastavalt

etteantud ülesandele:

kavand, teostus ja

analüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kujundusprojekt ja selle esitlemine.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Ettekanne/esitlus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Projektide viimistlemine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane:

• planeerib töö- ja lahenduskäigu, tegevus- ja ajakava, lähtudes etteantud ressurssidest

• oskab põhioskuste ulatuses kasutada professionaalset vektor- ja rastergraafikaprogrammi

• teab kirja kujunduse osana kasutamise põhimõtteid, oskab kujunduses kasutada erinevaid kirjatüüpe

• saab aru logo olemusest ja kasutuspõhimõtetest

• oskab lugeda stiiliraamatut ja sellele vastavalt firmagraafikat rakendada

• planeerib enda tööprotsessi

• loob sobiva ideelise ja kujunduslahenduse

• teostab oma kavandeid ettenähtud suuruses ja sobivas tehnikas

• viib kujunduse ülesande tingimustes sõnastatud väljundformaatidesse

• loob lähteülesande alusel arvutianimatsiooni.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine
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Õppematerjalid https://helpx.adobe.com/ru/support/premiere-pro.html

https://www.canon.ru/youconnect/learn/

https://helpx.adobe.com/ru/support/photoshop.html

http://manual.audacityteam.org/index.html

Photoshop, Gimp (Raster)

http://avidreaders.ru/read-book/photoshop-dlya-nachinayuschih.html

http://rubooks.org/book.php?book=10380&page=1

https://photoshop.demiart.ru/book-CC/topics.html#dynamicpod_reference_21

https://docs.altlinux.org/books/altlibrary-gimp-20091012.pdf

Illustrator (Vector)

http://illustrator.demiart.ru/book10/

http://illustrator.demiart.ru/books/book_illustrator.pdf
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

22 Veebikujundus ja internetiturundus 6 Jelena Olikainen, Olga Popova, Aleksander Pulver

Nõuded mooduli alustamiseks Märgendikeeled HTML ja CSS (alused)

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane loob kasutajakeskse disaini ning omab oskusi veebilehe kujundamiseks internetiturunduse pakkumiseks lähtudes ettevõtte

turundusstrateegiast ja sihtgrupist.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

40 t 24 t 92 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kujundab veebilehe lähtudes

tehnilistest tingimustest ja

kasutajakeskse disaini põhimõtetest;

• analüüsib konkreetse

organisatsiooni/ettevõtte stiiliraamatut

juhendi alusel;

• analüüsib organisatsiooni veebilehte

lähtuvalt kompositsioonist ja värvikasutusest;

• loob veebilehe disaini kavandi lähtudes

kompositsiooni ja veebigraafika reeglitest;

• loob veebilehe disaini kavandi lähtudes

kompositsiooni ja veebigraafika reeglitest.

1. VÄRVID JA KOMPOSITSIOON

1.1 Värvispekter.

1.2 Värvid kujunduses.

1.3 Värvide valik lähtuvalt organisatsiooni identiteedist.

1.4 Värvid ja kompositsioon veebigraafikas.

1.5 Värvisüsteemid ja värvimudelid, nende põhikarakteristikud.

1.6 Värviharmoonia, värvikontrastid, värvisemantika.

1.7 Veebilehe kompositsioon, kujundustrendides kompositsioon.

1.8 Veebilehtede analüüs lähtuvalt kompositsioonist ja värvikasutusest.

1.9 Veebiprojekti jaoks veebilehe disainikavandi loomine.

• Loeng

• Paaristöö

• Arutelu

• Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Paaristöö: organisatsiooni stiiliraamatute analüüsimine

• Praktiline töö: kooli veebilehe analüüs lähtuvalt kompositsioonist ja värvikasutusest

• Praktiline töö: veebilehe disainikavandi loomine.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Arutlus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob veebilehele visuaalse

väljanägemise lähtudes

kujunduspõhimõtetest ja kehtivatest

standarditest;

• kujundab märgigraafika lähtudes

sihtrühmast ja esitatavatest nõuetest;

• kasutab HTML -i stiililehtede kujunduses;

• kirjeldab ja kasutab põhilisi

navigeerimismeetodeid veebilahenduste

loomisel;

• loob veebilehele/infosüsteemile

kasutajakeskse disaini;

• viib veebilehe kavandi veebikujule lähtudes

etteantud tingimustest.

2. VEEBIDISAINI ALUSED

2.1 Veebigraafika trendid.

2.2 Kujunduse visandid, visandite esitlemine arendajale ja kliendile.

2.3 Ülevaade veebilehtede kujunduspõhimõtetest, struktuursest ülesehitusest,

W3C poolt soovitatud veebistandarditest.

2.4 Märgigraafika (logo) ja infograafika kasutamine veebilehtedel.

2.5 Disainielementide lõikumine (lõimitud veebiprojektiga).

2.6 Veebitehnoloogilise osa sidumine

2.7 CSS -i rakendamine kujunduses. Stiilide ja efektide loomine.

2.8 Erilahendused CSSi abil.

2.9 CSS väärtuste muutmine.

2.10 Rollover, showing/hiding, fading in/out, sliding, animation. Lightbox galerii

loomine.

2.11 Greybox, aken aknas.

2.12 Vormid, nupud, raadionupud, checkboxid, vormi sündmused (events),

fokusseerimine/blurimine, valideerimine.

2.13 Akordion, tabid, tooltipid

2.14 Kohanduv veebidisain. Bootstrap.

3 KASUTAJALIIDESE DISAIN

3.1 Kasutajakeskse veebidisaini loomise põhimõtted veebilehel ja infosüsteemis.

3.2 Vahendid selle loomiseks.

3.3 Kasutajaliidese testimine.

• Loeng

• Paaristöö

• Arutelu

• Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: HTML-i rakendamine stiililehtede kujunduses

• Praktiline töö: kasutajakeskse disaini loomine veebilehele/ infosüsteemile

• Praktiline töö: kasutajaliidese testimine, testi tulemuste kokkuvõtmine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kujundab veebilehe lähtudes

internetiturunduse põhimõtetest;

4. INTERNETITURUNDUS

4.1 Veebilehe optimeerimine otsimootoritele(SEO)

4.2 Veebianalüütika. Veebilehe külastatavuse ja kliendisuhte seosed (conversion

rate) ja AB testimine

4.3 Fännilehed

4.4 Sotsiaalmeedia turunduses

4.5 Domeeni registreerimine ja haldus

4.6 Kanali valik lähtuvalt sihtgrupist

• Paaristöö

• Arutelu

• Praktiline töö

• Disainiprojekt

Mitteeristav
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4.7 Meililistid turunduses

5. DISAINIPROJEKT

5.1 Veebikujundamise planeerimine

5.2 Idee, disain

5.3 Veebikujundamine

5.4 Realiseerimine

5.5 Testimine.

5.6 Toote esitlemine.

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: olemasoleva veebilehe optimeerimine otsimootoritele (SEO) ja veebianalüüstika

• DISAINIPROJEKT: Kaasaegse veebilehe loomine (kohanduv veebidisain)

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ettekanne/esitlus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

DISAINIPROJEKT: Idee, disain. Planeerimine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.

Mooduli hinne kujuneb erialase inglise keele terminoloogia,

• tehtuid harjutusi

• lahendatud ülesandeid

• tehtud projekt

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Veebipõhised materjalid:

1. Codecademy (HTML ja CSS jm) http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/codecademy-juhendab-eesti-keeles-programmeerima.

2. Veebistandardid http://www.w3.org/ ja http://www.w3schools.com/

3. Õpetaja poolt koostatud materjalid Moodles.

4. Blogi kodulehekoolitusest. http://kodulehekoolitused.ee/internetiturunduse-blogi-2014-aasta-top-10-postitust/

5. E-turundus ehk kodulehe turundus. http://kodulehekoolitused.ee/e-turundus-ehk-internetiturundus-kuidas-seda-suuakse.

6. SEO - Veebilehe optimeerimine otsingumootoritele - Interneti.info artikkel

7. WordPressi optimeerimine otsingumootoritele - http://blogipress.ee/wordpressi-optimeerimine-otsingumootoritele/

8. Robots META Tag - http://www.seoconsultants.com/meta-tags/robots/

9. Website Webmaster Search Engine Tools - http://www.submitexpress.com/tools.html

10. Piltide failinimedest ja kuidas neid Google sõbralikumaks teha - http://www.flyteblog.com/flyte/2011/05/alt-tags-vs-title-tags-for-images-in-wordpress-whats-

thedifference.

html.

11. http://internetmarketing.ee/teeni-raha-google-adsense/

12. В. Дронов. HTML5, CSS3 и Web 2.0. С-Петербург: BXB-Петербург. 2014.

13. Дэвид Макфарланд. Новая большая книга CSS. С-Петербург: Питер. 2016.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

23 Veebiprogrammeerimine 6 Olga Popova, Aleksander Pulver

Nõuded mooduli alustamiseks Programmeerimise alused, objektorienteeritud programmeerimise (OOP) alused, andmebaasisüsteemide alused, veebirakenduste loomise alused

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb veebi- ja andmebaasi serverite tööpõhimõtteid, rakendab arvutikasutus- ja programmeerimisoskust kaasaegse

serveripoolse programmeerimiskeele PHP baasil ning oskab kasutada teadmisi ja praktilisi oskusi veebilehtede loomiseks

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

26 t 30 t 100 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab veebirakenduse üldist

tööpõhimõtet;

• tunneb veebirakenduste koostamise

põhimõtteid ja tehnoloogiaid;

• kasutab veebirakenduste loomise

vahendeid;

• tunneb programmeerimise keele võimalusi,

piiranguid ning kasutusala;

• kirjeldab erinevaid muutujaid ja nende

otstarvet;

• kontrollib sisendandmete vastavust

lubatule;

• tunneb programmeerimiskeelte

põhireegleid;

• selgitab põhimõtteid ja põhimõisteid;

1. SISSEJUHATUS

1.1 Veebirakenduste ülesehituse võimalused, probleemid, ohud ja lahendused.

1.2 Veebirakenduste programmeerimise keele üldmõisted.

Iseseisev töö 1- PHP-stsenaariumid

• Loeng;

• Praktilised tööd;

• Test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Test programmeerimise keele võimalused, piirangud, üldmõisted

Hindamismeetod:
Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd
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Iseseisev töö 1- PHP-stsenaariumid

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab põhilisi keelekonstruktsioone,

standardseid funktsioone;

kasutab mitmesuguseid

sisestuselemente (vorm, tekstiväli,

märkeruut jne);

• määrab erinevad rollid vastavalt ülesandele

meeskonnas: PHP, SQL, hüperteksti

märgistuskeel, Javascript, interneti

protokollid, HTTP serveri seadistamine, PHP

filtri häälestamine, failisüsteem;

• oskab kasutada PHP programmeerimise

keskkonda Windows ja Unix'i põhistel

operatsiooni-süsteemides, lugeda, kirjutada,

siluda ja dokumenteerida programmi koodi;

2. SERVERIPOOLSETE VEEBIRAKENDUSTE PROGRAMMEERIMINE

2.1 Sisestuselemendid ja nende poole pöördumine.

2.2 Sisestuskontroll andmete saatmisel serverisse.

2.3 Veebilehe loomine alamosades

2.4 Funktsioonid,massivid.

2.5 Lihtsad andmete struktuurid.

2.6 Dünaamilise veebirakenduse loomine.

2.7 PHP ja MySQL.

• Loeng;

• Iseseisev töö

• Praktilised tööd

• Paaristöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Ülesanne: Lihtne kalkulaator, Hääletus

• Ülesanne: Lehe koostamine alamosadest (Firma kodulehekülg, projekt: Koolituse registreerimine)

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Iseseisev töö 2- rakenduste loomine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab relatsiooniliste andmebaaside

ülesehitust ning tähtsamaid SQL-

käsklusi;

teab veebipõhise sisuhalduse

süsteemi;

• oskab koostada ja kujundada

andmebaasile veebiliidese;

• käivitab PHP keskkonnas SQL lauseid;

• oskab kasutada PHP keskkonnas SQL

päringute tulemusi;

• kasutab sessioone ja erinevaid

kasutajaõigusi;

• toob välja veebirakendustega seonduvad

ohud;

3. ANDMETABELITE VEEBILIIDESE LOOMINE. MySQL

3.1 Php MySQL api. Andmebaaside käivitamine, import-eksport

3.2 MVC tehnoloogia

3.3 Andmebaasiga ühenduse loomine.

3.4 SQL lausete käivitamine. SQLi päringute tulemuste kasutamine PHPs

3.5 Andmete kaitsmine phps. Sisestatud andmete kontroll.

3.6 Andmebaasiga rakenduste loomine.

3.7 Andmete lisamine, muutmine, kustutamine veebis

4. SESSIOONIHALDUS

4.1 Autentimine, sessioonid, Cookie.

4.2 Autoriseerimine, kasutajaõigused.

4.3 Veebirakendustega seotud ohud. Sisestuskontroll.

4.4 Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks

• Loeng

• Iseseisev töö

• Praktiline töö

• Rühmatöö

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
• Praktiline töö – andmebaasi loomine, andmete lisamine, parandamine, kustutamine

• Praktiline töö – SQL päringud

• Ülesanne - kasutajate õiguste eraldamine, autentimise ja autoriseerimise loomine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Ülesanne/harjutus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Iseseisev töö 3- SQL päringud Iseseisev töö 4 - rakenduste loomine, koodi kirjelduse loomine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Hindamine

kasutab korrektset õppe- ja ingliskeelset programmeerimise terminoloogiat; • selgitab inglisekeelsete materjalide alusel veebiprogrammeerimise ja andmebaasidega seotud

probleeme, lahendusi ja õpetusi läbiv kompetents;

Mitteeristav

Lävend

Kasutab inglisekeelne terminoloogia erinevate õppeülesannete täitmisel.

Iseseisvad tööd

• Töö ingliskeelse dokumentatsiooniga

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb erialase inglise keele terminoloogia, veebiprogrammeerimiskeele arvestuslike tööde hinnete alusel.

Positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.Õpilane oskab kasutada php keelt, siduda seda andmebaasiga ning

teha seda kõike säästlikult ja turvaliselt

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. https://www.w3schools.com/php/default.asp (01-04-2018)

2. https://www.codecademy.com/catalog/language/sql (01-04-2018)

3. https://www.codecademy.com/en/tracks/php (01-04-2018)

4. https://www.codeschool.com/learn/php (01-04-2018)

5. https://www.udemy.com/php-for-complete-beginners-includes-msql-object-oriented/ (01-04-2018)

6. https://www.udemy.com/phpmysql-for-beginners/ (01-04-2018)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

24 Mobiilirakenduse loomine 3 Olga Popova, Aleksander Pulver, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks programmeerimise alused

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija kasutab enamlevinud programmeerimismustreid ja –vahendeid keerukamate mobiilrakenduste loomiseks.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

18 t 12 t 48 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid

tunneb mobiilirakenduse loomise loogikat ja

võimalikke tasuta arendusvahendeid;

• kirjeldab mobiilirakenduse loomise erinevaid etappe

ja arvestab nendega mobiilirakenduse loomiseks

tegevuskava loomisel;

• kirjeldab rühmatööna mobiilirakenduse loomiseks

ideed ja tegevuskava;

1. MOBIILIRAKENDUSE LOOMINE

1.1 Olemasolevate mobiilirakendustega tutvumine

1.2 Ideede genereerimine mobilirakenduse loomiseks

1.3 Tutvumine arenduskeskkondade ja platvormidega ning nende seas valiku

tegemine lähtudes programmeerimiskeelest ja muudest ressurssidest.

1.5 Meeskonna moodustamine mobiilirakenduse loomiseks. Töö jagamine

etappideks, tegevuskava koostamine.

1.6 Arendusvahendite allalaadimine ja arenduskeskkonna ülesseadmine

1.7 Valmisrakenduste kohandamine ja/või oma rakenduse loomine

1.8 Testimine. Rakenduse viimistlemine.

1.9 Võimalusel üleslaadimine Appstore või GooglePlay keskkonda

Loengud

Arutelu

Hindamisülesanne:
Esitlus oma meeskonna rakenduse loomise ideeest ja tegevuskavast

Rühmatöö

Ettekanne/esitlus

Praktiline töö "Mobilirakenduse loomine"

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Arutlus

Iseseisvad tööd

Meeskonna moodustamine mobiilirakenduse loomiseks. Töö jagamine etappideks, tegevuskava koostamine
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Praktilised tööd

Mobilirakenduse loomine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

arendab rühmatööna lihtsamaid

rakendusi Android platvormile

kasutades selleks arendusplatvormi (nt

Appception IDE, Eclipse vms) ning

Android SDK’d;

• valib arenduskeskkonna lähtudes

võimalustest;

• tutvub arenduskekkonna võimalustega;

• loob rakenduse ja testib seda ning viib

sisse vajadusel parandused.

2. RAKENDUSE PRAKTILINE LOOMINE

2.1 Arenduskeskonna valiku tegemine

2.2 Tutvumine arenduskeskkonna võimalustega

2.3 Arenduskeskkonna tundmaõppimine

2.4 Tutvumine olemasolevate projektidega. Prototüübi loomine.

2.5 Tutvumine skriptidega

2.6 Rakenduse kohandamine

2.7 Testimine emulaatoriga. Paranduse tegemine.

2.8 Viimistlemine ja võimalusel üleslaadimine GooglePlay või AppStore

keskkonda.

Loeng

Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö "Rakenduse loomine".

Praktiline töö "Testimine emulaatoriga".

Loodud rakenduse demonstreerimine, enda rühma ja kursusekaaslaste poolt loodud rakenduset testimine.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Praktiline töö peab olema sooritatud ja esitatud vähemalt 50% ulatuses.

Iseseisvad tööd

Tutvumine olemasolevate projektidega.

Praktilised tööd

Rakenduse arendamine rühmatööna

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Praktiline töö peab olema sooritatud ja esitatud vähemalt 50% ulatuses.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Moroney, Laurence. Introducing Microsoft Silverlight 3. Microsoft Press. 2009

Petzold, C. "Programming Windows Phone 7", MS Press, 2010

Murphy, M. L. The Busy Coder's Guide to Android Development. CommonsWare, LLC; Revised & enlarged edition (February 6, 2009)

Meier, R. Professional Android 2 Application Development. Wrox; 2 edition (March 1, 2010)

Mednieks, Z., Dornin, L., Meike, G. B., Nakamura, M. Programming Android. O'Reilly Media; 1 edition (August 5, 2011)

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development

Videokursus. https://developer.android.com/training/index.html

129/154



Õpetaja poolt koostatud materjalid.
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskkoolijärgsed õppijad, põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

25 IT ja projektijuhtimise alused 2 Olga Popova, Aleksander Pulver, Natalja Redean,

Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks IT-valdkonna alusteadmised, Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmisi projektijuhtimise alustest, riskijuhtimisest; teab ja tunneb erinevaid planeerimise meetodeid, oskab koostada

projektiplaan, oskab kasutada ühte projektijuhtimise tarkvara planeerimisel.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

20 t 12 t 20 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab projekti ja projektijuhtimise

mõistet;

teab projekti elutsüklit;

teab projekti algatamiseks vajalikke

tegevusi;

• oskab rakendada projekti vajaduste

identifitseerimise meetodeid ja analüüsida

tulemusi;

• tunneb projekti eemärki;

1. PROJEKTIJUHTIMISE ALUSED

1.1 Projekti määratlemine (algatamise eeldused, eesmärgi seadmine, kasutaja

vajaduse selgitamine, lähteülesande püstitamine)

1.2 Projekti juhtimise mõiste, elutsüklid, projekti atribuudid

• loeng;

• rühmatöö;

• situatsioonianalüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Rühmatöö: projekti määratlemine, projekti idee koos piiravate ressurssidega

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Arutlus

Lävend

Osalemine rühmatöös

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab erinevaid planeerimise meetodeid;

tunneb projektiplaani koostamiseks

vajalikke töövõtteid ja eelarve

koostamise põhimõtteid

• tunneb planeerimise meetodeid

• oskab iseseisvalt koostada projektiplaani

2. PROJEKTI PLANEERIMINE

2.1 Erinevad planeerimise meetodid.

2.2 Ressursside planeerimine.

• loeng;

• iseseisev töö

• praktilised tööd

• paaristöö

Mitteeristav
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2.3 Ajagraafiku koostamine.

2.4 Eelarve koostamine

Hindamisülesanne:
• Rühmatöö: Planeerimise meetodite analüüs

• Ülesanne: Eelarve koostamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Ülesanne/harjutus

Lävend

Ülesanne on tehtud

Iseseisvad tööd

Eelarve koostamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab riskide mõistet ja liike;

teab projektijuhtimise tarkvarad

loogikat töö tegemisel

• oskab riske määratleda;

• tarkvaras realiseerida projektiplaani.

3. RISKI MÕISTE JA LIIGID

3.1 Riskide määratlemine

3.2 IT-alased riskid

3.3 Ettevõttevälised riskid.

4. PROJEKTIJUHTIMISE TARKVARAD

4.1 Erinevad projektijuhtimise tarkvarad.

4.2 Projekti tegevuste, mahtude ja ressursside planeerimine.

4.3 Ajagraafiku kujundamine

• Loeng

• iseseisev töö

• Praktiline töö

• rühmatöö;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Rühmatöö: projekti riskide analüüs

• Rühmatöö: - projekti loomine ja realiseerimine tarkvaras

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Arutlus

Lävend

Osalemine rühmatöös

Iseseisvad tööd

Projektijuhtimise tarkvarad loogika töö tegemiseks

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija esitab ja kaitseb projekti.

Õpiprojekt sisaldab:

• Probleemi formuleerimine

• Ülesannete planeerimine

• Ressursside planeerimine

• Kujundamine diagrammidega
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• Eelarve planeerimine

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Laurits, M. Infosüsteemi kavandamisest andmebaaside loomiseni: süsteemianalüüsi etapid ja vahendid, digitaalne õpiobjekt,

[http://infosysteemianalyys.weebly.com]

Laurits, M. E-teenused kui infosüsteem, digitaalne õpiobjekt [http://e-teenus.weebly.com]

Berens, A. Projektijuhtimine. Tallinn 2002
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

26 Lõputöö 2 Ljudmila Bõlova, Jüri Melnikov, Jelena Olikainen,

Olga Popova, Aleksander Pulver, Inna Dokutšajeva

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud kõik põhiõpingute moodulid

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija süstematiseerib varem õpitud teadmised ja oskused ning demonstreerib oma valmisolekut tööks Tarkvaraarendajana

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada tarkvaraarendaja 4 taseme kutse.

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

8 t 44 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Hindamine

oskab kasutada uurimustöö ja projektitöö meetodeid;

oskab kasutada juhendeid oma töö vormistamiseks;

• teab uurimustöö läbiviimise metoodikaid;

• oskab leida ja kasutada erinevaid õppe- ja võõrkeelseid allikaid;

• oskab planeerida ning hallata oma tegevusi ja aega;

• kujundab oma töö vastavalt õppeasutuses kehtivatele kirjalike tööde nõuetele kasutadas korrektset

viitamist algallikatele;

Mitteeristav

Lävend

kujundab oma töö vastavalt õppeasutuses kehtivatele kirjalike tööde nõuetele kasutadas korrektset viitamist algallikatele;

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Hindamine

oskab õpitud tarkvara arenduse alaseid teadmisi praktilise töö teostamiseks individuaalselt või

meeskonnas;

tunneb tarkvara arendusprotsessi dokumenteerimise vahendeid ja põhimõtteid;

oskab rakendada tarkvara dokumenteerimise aluspõhimõtteid;

• teostab praktilise tarkvaraarenduse alase töö;

• dokumenteerib oma tööprotsessi vastavalt etteantud juhistele ja standarditele;

• varustab loodud tarkvara kasutus, paigaldus- ja hooldusjuhenditega;

Mitteeristav

Lävend

dokumenteerib oma tööprotsessi vastavalt etteantud juhistele ja standarditele
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Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

oskab kasutada õpingute käigus

omandatud teadmisi praktilise projekti

või projekti osa teostamiseks

• teostab tarvara projekti või selle osa

meeskonna liikmena;

1. UURIMUSTÖÖ ALUSED

1.1 Teoreetiline uurimus enne töö algust, põhjendus ning võimalikud allikad.

1.2 Teema valik, probleemi püstitus

1.3 Kaitsmine. Retsenseerimine, põhjendamine, küsimustele vastamine.

Kokkuvõtete tegemine.

2. PROJEKTI KOOSTAMINE

2.1 Projekti idee. Idee sõnastamine, põhjendus toetudes olemasolevatele

lahendustele, uudsus, eesmärk, võimalikud abimaterjalid.

2.2. Plaani koostamine. Ajakava, projektihalduse tarkvara kasutamine.

Vaheettekanded, avalik esinemine. Versioonihaldus.

3. TARKVARA PROJEKT

3.1 Tarkvara projekti alusdokumentide koostamine. Nõuded. Disain. Prototüüp.

3.2 Tarkvara projekti arendus. Praktiline töö.

3.3 Tarkvara projekti dokumenteerimine. Kasutusjuhend. Paigaldus-, hooldus- ja

seadistusjuhend.

3.4 Projekti esitlemine ja kaitsmine. Ülevaade ja esitlus ning küsimustele

vastamine komisjoni ees.

(on võimalus kasutada ja edasi arendada oma tehtud õppiprojekt, mis oli

valminud ühes põhiõpingute moodulis)

Analüüs

Esitlus

Praktiline töö

Projektõppena

infosüsteemi

projekteerimine

Eristav

Hindamisülesanne:
• Projekti loomine

• Tarkvaraarenduse projekti teostamine ja dokumenteerimine vastavalt nõuetele

• Projekti kaitsmine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Esitatud on lõputöö projektiplaan.

Tarkvara sisaldab 60 % ulatuses algselt projektiplaanis väljatoodud ja

kinnitatud teenuseid. Koostatud on dokumentatsioon rakenduse

tehniliste ja disaini alaste nõuetega ning prototüüp või kavand.

Meeskonnatööna loodud projekti puhul on eraldi ja detailselt välja

toodud iga meeskonnaliikme panus. Esitatud on lõputöö.

Tarkvara on testitud, esineb üksikuid vigu. Rakendusele on lisatud

kasutujuhend. Esitatud on lõputöö ja rakenduse juurde kuuluv

dokumentatsioon.

Tarkvara projekt on teostatud vastavalt projektiplaanile. Rakendus on

täielikult testitud ja dokumenteeritud, töökäigus vigu ei esine.

Esitatud lõputöö on koostatud järgides kooli kirjalikele töödele esitatud

nõudeid ning eestikeeleliselt ja stiililt korrektselt. Rakendusele on

lisatud paigaldus-, seadistus- ja hooldusjuhend.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb projekti teostamise, teoreetilise osa dokumenteerimise ning töö kaitsmise koondhindena.

Mooduli hindamine eristav hindamine eksami vormis

Õppematerjalid Kirjalike tööde koostamise juhend
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

27 Adobe Photoshop 2 Aleksander Pulver, Mihhail Soo, Natalja Redean

Nõuded mooduli alustamiseks kontoritöötarkvara, IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk tutvustada õpilastele programmi Adobe Photoshopi praktilisi kasutusvõimalusi

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

8 t 10 t 34 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb Adobe Photoshopi kasutatavaid

tööpõhimõtteid ja programmi erinevaid

versioone.

• teab kuidas kasutada Photoshoppi nii, et

töö läheks kiirelt ja efektiivselt.

1 Töökeskkonna tutvustus ja kohaldamine

1.1 Tööriistad, menüüd, paletid

1.2 Suurendus, vähendus

1.3 Erinevad failivormingud (RAW, JPEG, PNG, PSD, TIFF)

2 Pilditöötluse baassammud

2.1 Pilditöötlus - hele- tumedus, kontrast, värvide korrastamine

2.2 Resolutsioon

2.3 Suurus, lõikamine

2.4 Õigesse värviruumi viimine

2.5 Teravustamine

praktiline harjutus

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: visiitkaartide kujundamine.

Iseseisev töö: fotomontaaži loomine.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

Esitatud on kõik tööd, need vastavad antud ülesannete kriteeriumitele. Tehniline või kujunduskvaliteet on rahuldav või mõningaste puudujääkidega.

Iseseisvad tööd

Iseseisv töö (fotomontaaži) loomine.
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Praktilised tööd

Visiitkaartide kujundamine.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab põhilisi Adobe Photoshopi

programmi käske ja töörežiime

pilditöötlusega;

omab baasteadmised fotode

korrastamisest Photoshopi abil;

• Loob põhilisi veebigraafika ele-mente

Adobe Photoshopi abil ning oskab neid

ptimeerida;

• Teab kuidas fotod korrastada;

3 Töö kihtidega

4 Selektsioonide loomine ka (Pen) töövahendiga

4.1 Lõikavate joonte (Clipping Path) moodustamine

5.Töö salvestamine ja ekspor-timine

6 Fotode korrastamine

6.1 Foto retušeerimine

6.2 Montaaž

6.3 Loominguline retušeerimine

6.4 Portree retušeerimine

6.5 Teravustamine

6.6 Töö automatiseerimine

praktiline harjutus

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: Veebibänner

Praktiline töö: Portreetöötlus

Praktiline töö: Uudiskirja kujundus

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

Esitatud on kõik tööd, need vastavad antud ülesannete kriteeriumitele. Tehniline või kujunduskvaliteet on rahuldav või mõningaste puudujääkidega.

Praktilised tööd

Veebibänner Portreetöötlus Uudiskirja kujundus

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib tööprotsessi, kavandab ja

loob kujunduse, kasutades

kujunduselemente, lähtub

kujunduskvaliteedi nõuetest,

informatsiooni selge loetavuse ja

mõistetavuse ning autoriõiguse

põhimõtetest

● loob lähteülesande alusel kujunduse

vektor ja pikselgraafilise osa lähtudes

kujunduslikest ja tehnilistest nõuetest,

kasutades vektor- ja pikselgraafika tarkvara,

selgitab oma valikuid, kasutab erialast

sõnavara ka võõrkeeles

7 VEEBIGRAAFIKA

7.1 Veebilehe ülesehituse põhimõtted

7.2 Veebikujunduse elementide loomiseks kohase tarkvara, töövahendite ja

-võtete õpe

7.3 Veebikujunduse elementide loomine

Juhendatud töö grupis,

individuaalne juhendami

ne,meeskonnaõpe,arutel

u.

praktiline töö.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: veebikujunduse elementide loomine

Hindamismeetod:
Praktiline töö
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Lävend

Esitatud on kõik tööd, need vastavad antud ülesannete kriteeriumitele. Tehniline või kujunduskvaliteet on rahuldav või mõningaste puudujääkidega.

Praktilised tööd

veebikujunduse elementide loomine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine mooduli hinne moodustub läbitud hindeliste teemade kaalutud keskmisest hindest.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Скотт Келби «Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop»

Alastair Campbell "The Digital Designer's Bible", Katrin Eismann "Photoshop Masking &

Compositing", Roger Pring "Photoshop Type Effects Visual Encyclopedia",

Scott Kelby "Down & Dirty Trics".

138/154



Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

28 OS administreerimine 3 Jüri Melnikov

Nõuded mooduli alustamiseks IT alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija omandab põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide administreerimiseks.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

22 t 14 t 42 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab failisüsteemi ülesehitust; • kasutab failisüsteemi ülesehitust; 1 FAILISÜSTEEMID.

1.1 Failisüsteemi ülesehitus. Failide haldamine

Praktiline töö

Loeng

Iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö

Referaat "Failisüsteemid"

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Referaat

Lävend

Iseseisev töö on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Iseseisvad tööd

Referaat "Failisüsteemid"

Praktilised tööd

Failisüsteemi ülesehitus.
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb operatsioonisüsteemi

käivitumise protsessi;

• korraldab operatsioonisüsteemi käivitumise

protsessi;

2 KÄIVITUMINE.

2.1 Operatsioonisüsteemi käivitumine. Töötasemed. Teenused.

3 TÖÖKESKKOND.

3.1 Operatsioonisüsteemi kestprogramm. Kasutaja töökeskkonna seaded.

3.2 Kooriku skriptid. Sisend/väljundvood. Register. Konfiguratsioonifailid.

Praktiline töö

Rühmatöö

Loeng

Iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö. Operatsioonisüsteemi käideldavusele esitatavaid nõudeid. OS ja ressursside haldus. Mälu juhtimine. I/O juhtimine. CPU juhtimine

Praktilised tööd

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Kontrolltöö

Ülesanne/harjutus

Lävend

Kontrolltöö on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Praktilised tööd

Windows 10. Kasutajakonto poliitikad Windows 10. Registri konfigureerimine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab operatsioonisüsteemi

käideldavusele esitatavaid nõudeid;

• kasutab operatsioonisüsteemi

käideldavusele esitatavaid nõudeid

4 KÄIDELDAVUS.

4.1 Varunduse korraldamine. Süsteemi jälgimine. Kitsaskohtade leidmine.

4.2 Logifailide analüüsimine. Kloonimine.

4.3 Andmete kaitse tagamine.

Praktilised tööd

Rühmatöö

Loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd

Mõistete test

Referaat "Süsteemi jälgimine"

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Kontrolltöö

Referaat

Lävend

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Praktilised tööd

Disk management. Telemüüri konfigureerimine AD konfigureerimine. GPO kasutamine IT susteemide dokumenteerimine. Logfailid.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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oskab paigaldada arvutile erinevaid

operatsioonisüsteeme ja vajalikku

rakendustarkvara;

oskab hallata faile, kasutajaid ja

kasutajagruppe;

• paigaldab arvutile erinevaid

operatsioonisüsteeme ja vajalikku

rakendustarkvara,

• hallab faile, kasutajaid ja kasutajagruppe

5 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE PAIGALDAMINE.

5.1 Erinevate operatsioonisüsteemide paigaldamine.

5.2 Tarkvara haldus.

5.3 Kasutajate haldamine

Praktiline töö

Rühmatöö

Loeng

Iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd

Referaat "Võrgu seadmed"

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Test

Lävend

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Praktilised tööd

Kasutajakonto profiilid. Ubuntu Linux instaleerimine ja paigaldamine.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

oskab seadistada võrguliideseid, oskab

suunata sisend/väljundvooge.

• seadistab võrguliideseid;

• oskab suunata sisend/väljundvooge.

6 SEADMED.

6.1 Ketaste kasutuselevõtt.

6.2 Võrguliideste seadistamine. Seadmete

konfigureerimine.

7 VÕRGUTEENUSED.

7.1 Failiserver.

7.2 Printeriteenus.

7.3 Muud võrguteenused.

Praktiline töö

Rühmatöö

Loeng

Iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktilised tööd "Seadmete konfigureerimine ja seadistamine."

Mõistete test

Referaat "Võrgu seadmed"

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Kontrolltöö

Tunnikontroll

Referaat

Lävend

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.

Praktilised tööd

Võrguliideste seadistamine. Seadmete konfigureerimine.
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb enesekontrollitestide, rühmatöös osalemise ja praktilise töö põhjal.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid W. Smithi LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide

Tigu lahkamas, ehk ekskursioon UNIXi maailma

http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/index.html
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

29 CAD - süsteemid 2 Aleksander Pulver, Mihhail Soo

Nõuded mooduli alustamiseks IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk taotletakse, et õppija omab teadusi ja oskusi joonistada ja kujutada joonist AutoCad abil

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

22 t 20 t 62 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Teab AutoCADs kasutatavaid

tööpõhimõtteid ja programmi erinevaid

versioone.

Omab oskust kasutada programmi

AutoCAD režiime ja käskusid.

Oskab joonistada ja parandada joonist

programmi AutoCAD abil.

• kasutab AutoCADs erinevaid versioone;

• joonistab ja parandab joonist programmi

Auto-CAD abil;

• kasutab Auto-CADs tööpõhimõtteid;

• kasutab programmi AutoCAD režiime ja

käskusid

1 AutoCAD

1.1 Töökeskkonna valmistamine.

1.2 Grafilise programmi interfeis, põhielemendid, salvestamine, uue joonestuse

avamine

1.3 Käsu LINE kasutamine

1.4 Üldmõiste koordinaatidest

1.5 Käskude kasutamine MIRROR, FILLET

1.6 Käskude kasutamine ARRAY, DTEXT

1.7 Plokkide kasutamine

1.8 Moodustamine ja muutmine

1.9 Käskude kasutamine COPY, ROTATE, MOVE, MULTILINE

1.10 Osade kasutamine. Põhiosade arusaamine

1.11 Aken DIMENSION

1.12 Suuruste joonestusele väljastamine

1.13 Izomeetria

1.14 3D käskude kasutamine 3D POLILINE, BOX, CYLINDER

Loeng, praktiline töö,

proovitöö, test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisvad tööd

Praktilised tööd

Mõistete test

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Test

Lävend
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Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil.

Iseseisvad tööd

Käskude kasutamine MIRROR, FILLET Izomeetria 3D käskude kasutamine 3D POLILINE, BOX, CYLINDER

Praktilised tööd

Käskude kasutamine MIRROR, FILLET и DIMENSION Käsku ARRAY kasutamine Töö blokidega Izomeetria

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Tunneb SolidWorksi kasutatavaid

tööpõhimõtteid ja programmi erinevaid

versioone.

Oskab töötada programmis SolidWorks

ja kasutada programm tehnilisel

joonistusel.

• töötab programmis SolidWorks ja kasutab

programmi tehnilisel joonistusel;

• kasutab põhilisi Solidworks programmi

käske ja töörežiime;

• teab tööks ja kujutab loomisel programmiga

Solidworks;

2 SOLIDWORKS

2.1 Kasutajaliides

2.2 Mudeli juhtimine

2.3 Eskiisid: eskiiside koostamine, mõõtmed ja suhted

2.4 Detailide modelleerimine

2.5 Põhikäsud mudeli loomisel: Extrude Boss/Base, Revolved Boss/Base, Sweep,

Loft, Cut ja Fillet

2.6 Sheet Metal

2.7 Kujundite muutmine: Edit Sketch Plane, mudeli elementide puu

konstrueerimine ja Parent/Child

2.8 Assembly

2.9 Kinnituse viisid

Loeng, praktiline töö,

proovitöö, test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö "Töötamine eskiisidega"

Praktiline töö "Mudeli loomine"

Praktiline töö"Assembly loomine"

Praktiline töö"Töötamine abil Sheet Metal"

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Test

Lävend

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel.

Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.

Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil.

Iseseisvad tööd

Eskiisid Sheet Metal

Praktilised tööd

Töötamine eskiisidega Mudeli loomine Assembly loomine Töötamine abil Sheet Metal
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb enesekontrollitestide, rühmatöös osalemise ja praktilise töö põhjal.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Õpetajate poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid.

AutoCAD 2005 для начинающих (Виктор Погорелов)

Эффективная работа в Solidworks. Шам Тику. 2004
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

30 Multimeedia 3 Aleksander Pulver, Mihhail Soo

Nõuded mooduli alustamiseks kontoritöötarkvara

Mooduli eesmärk taotletakse, et õppija omandab teadmised peamistest multimeediumi liikidest ja oskab kirjeldada nende põhiparameetreid ja ressursivajadust.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

20 t 12 t 46 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab peamisi meediumide tüüpe ja

nende omadusi;

• kasutab peamisi meediumide tüüpe ja

nende omadusi;

1 SISSEJUHATUS.

1.1 Multimeediumi mõiste, meediumite liigid, meediumite kvaliteet ja

ressursinõudlikkus.

1.2 Multimeedium seadmed.

1.3 Salvestus ja edastusvõimalused.

2 MULTIMEEDIUM VÕRGUS.

2.1 Tähtsamate multimeediumi vahendite mõju arvutivõrkudele, põhiliste

multimeediumrakenduste ressursivajadused ja multimeediumrakenduse hostina

toimiva

serverisüsteemi karakteristikud.

loeng Mitteeristav

Hindamismeetod:
Test

Lävend

Test on sooritatud, minimum 50% vastust on õige.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb peamisi foto-, heli- ja • kasutab peamisi foto-, heli- ja 3 FOTO-, HELII- JA VIDEOTÖÖTLUSES KASUTAVAD VAHENDED praktiline harjutus, Mitteeristav
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videotöötluseks kasutatavaid

vahendeid;

videotöötluseks kasutavaid vahendeid; 3.1 Foto.

3.1.1 Fotograafia teooria, fotoaparaatide ehitus ja ehitusest tulenevad eripärad.

3.1.2 Fotodele esitavad nõudmised.

3.1.3 Kompositsiooni alused.

3.2 Fotode digitöötlus- ja haldustarkvara.

3.2 Heli.

3.2.1 Heli kvaliteet ja sellega seotud põhimõisted: sagedus, amplituud,

helitugevus, diskreetimissagedus ja diskreetimise suurus.

3.2.2 Digitaalne helisalvestus ja failivormingud, autorikatse litsentsid ja nende

kasutamine.

3.2.3 Lihtsam helitöötlus.

3.3 Video.

3.3.1 Analoog- ja digitaalvideo.

3.3.2 Videokvaliteet ja sellega seotud põhimõisted.

3.3.3 Videokvaliteet ja sellega seotud nõudmised.

iseseisev töö

Hindamisülesanne:
Praktiline töö: fotode retušeerimine

Praktiline töö: objekti lähipildistus ja natüürmorte pildistus

Praktiline töö: montaaži loomine

Praktiline töö: töö heliga

Praktiline töö: video filmimine

Iseseisev töö: video reportaazi loomine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Esitatud on kõik tööd, need vastavad antud ülesannete kriteeriumitele. Tehniline või videokvaliteet on rahuldav või mõningaste puudujääkidega.

Iseseisvad tööd

Video reportaazi loomine

Praktilised tööd

Fotode retušeerimine Objekti lähipildistus ja natüürmorte pildistus Montaaži loomine Töö heliga Video filmimine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

oskab koostada lihtsamaid

animatsioone, kasutada ja seadistada

erinevaid multimeediumide

edastamiseks kasutatavvahendeid.

• tunneb animeerimise aluseid;

• koostab lihtsamaid animatsioone, kasutab

ja seadistab erinevaid multimeediumide

edastamiseks kasutatavaid vahendeid.

4 Animatsioonid.

4.1 Animeerimise alused ja põhimõisted.

4.2 Animeerimisvahendid.

praktiline harjutus,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö:animatsioon.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend
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Esitatud on kõik tööd, need vastavad antud ülesannete kriteeriumitele. Tehniline või videokvaliteet on rahuldav või mõningaste puudujääkidega.

Praktilised tööd

Animatsiooni loomine.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb enesekontrollitestide, rühmatöös osalemise ja praktilise töö põhjal.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Секреты цифрового фото. Мураховский В.И.,Симонович С.В.

https://helpx.adobe.com/ru/support/premiere-pro.html

https://www.canon.ru/youconnect/learn/

https://helpx.adobe.com/ru/support/photoshop.html

http://manual.audacityteam.org/index.html
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

31 Andmebaasirakenduse loomine 4 Olga Popova, Aleksander Pulver, Natalja Redean

Nõuded mooduli alustamiseks kontoritöötarkvara, programmeerimise alused, IT valdkonna alusteadmised, andmebaasisüsteemide alused

Mooduli eesmärk taotletakse, et õppija teab ja tunneb PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala, PHP süntaksit ja standardseid funktsioone, võtteid SQL kasutamiseks PHP

keskkonnas, regulaaravaldisi, SQL päringuid

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

30 t 20 t 54 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb PHP keele võimalusi, piiranguid

,kasutusala, PHP süntaksit ja

standardseid funktsioo-ne;

• teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning

kasutusala;

• teab PHP süntaksit ja standardseid

funktsioone;

• loeb, kirjutab, silub ja dokumenteerib

programmkoodi;

• kasutab PHP programmeerimise

keskkonda operatsioonisüsteemides;

1 PHP SÜNTAKS:

www programmeerimine, php programmi ülesehitus ja struktuur, sisestusega

veebileht, lehe koostamine alamosadest, pened filter, lihtne andmete töötlemine,

kujundusfail (css), andmebaas veebilehestiku juures, andmetabeliga seotud

veebilehestik, sessioonmuutujaga meldimine, funktsioonid, php HTML-i sees, php

filtri häälestamine

Loeng;

Praktilised tööd;

Test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Projekt

Praktiline töö: lehe koostamine alamosadest Firma kodulehekülg

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Projekt: Koolituse registreerimine

Praktilised tööd
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Ülesanne: Lehe koostamine alamosadest Firma kodulehekülg

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob andmebaasi kasutades PHP

lähtuvalt parimatest praktikatest

• teab võtteid SQL kasutamiseks PHP

keskkonnas, regulaaravaldisi, SQL

päringuid;

• loob PHP keskkonnas ühendus

andmebaasiga ja käivitab SQL lauseid;

• kasutab PHP keskkonnas SQL päringute

tulemusi.

2 PHP MySQL.

2.1 MySQL funktsioonid, MySQL andmebaasiserver, andmetabeli sisu kuvamine

php abil, andmebaasiga ühenduse loomine, andmete lisamine ja muutmine,

andmete kustutamine, andmete sortimine,

Loeng;

Praktilised tööd;

Test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
KT – andmebaasi loomine, andmete lisamine, parandamine, kustutamine

KT – SQL päringud

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Kontrolltöö

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

Ülesanne: Projekti loomine

Praktilised tööd

Veebilehestiku loomine andmebaasiga

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib andmebaasi turvalisuse

tagamise põhimõtteid ja parimaid

praktikaid

• oskab kaitsta andmeid 3 Andmete kaitsmine PHPs

3.1 Kasutajate õigused

3.2 Lehe kaitsmine parooliga

Loeng;

Praktilised tööd;

Test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö "Kasutajate õiguste eraldamine, autentimise ja autoriseerimise loomine".

Test "Kasutaja õigused"

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Praktilised tööd

Ülesanne: - kasutajate õiguste eraldamine, autentimise ja autoriseerimise loomine
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Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab päringukeelt andmete

sisestamiseks, muutmiseks,

väljastamiseks ja andmebaasi

struktuuri muutmiseks ning kasutajate

halduseks;

• loob PHP keskkonnas ühendus

andmebaasiga ja käivitab SQL lauseid;

kasutab PHP keskkonnas SQL päringute

tulemusi;

• oskab määrata pened ülesande täitmises:

PHP, SQL, Markup keeled, Javascript,

pened protokollid, HTTP pened

seadistamine, PHP filtri häälestamine,

failisüsteem, SQL pened häälestamine;

4 SQL lausete käivitamine,

SQL päringute tulemuste kasutamine, regulaaravaldised, HTTP serveri

seadistamine.

Loeng;

Praktilised tööd;

Test

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktile töö "SQL lausete käivitamine"

Test "SQL päringud"

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

Iseseisvad tööd

HTTP serveri seadistamine

Praktilised tööd

SQL lausete käivitamine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb veebiprogrammeerimiskeele arvestuslike tööde hinnete alusel.

Positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.Õpilane oskab kasutada php keelt, siduda seda andmebaasiga ning

teha seda kõike säästlikult ja turvaliselt

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. https://www.w3schools.com/php/default.asp (01-04-2018)

2. https://www.codecademy.com/catalog/language/sql (01-04-2018)

3. https://www.codecademy.com/en/tracks/php (01-04-2018)

4. https://www.codeschool.com/learn/php (01-04-2018)

5. https://www.udemy.com/php-for-complete-beginners-includes-msql-object-oriented/ (01-04-2018)

6. https://www.udemy.com/phpmysql-for-beginners/ (01-04-2018)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Noorem tarkvaraarendaja“ (kutsekeskharidusõpe)

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm põhikoolijärgsed õppijad

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

32 Veebikujundus 3 Jelena Olikainen, Olga Popova, Aleksander Pulver

Nõuded mooduli alustamiseks Märgendikeeled HTML ja CSS (alused)

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane loob kasutajakeskse disaini ning omab oskusi veebilehe kujundamiseks.

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö

4 t 22 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kujundab veebilehe lähtudes

tehnilistest tingimustest ja

kasutajakeskse disaini põhimõtetest;

• analüüsib konkreetse

organisatsiooni/ettevõtte stiiliraamatut

juhendi alusel;

• analüüsib organisatsiooni veebilehte

lähtuvalt kompositsioonist ja värvikasutusest;

• loob veebilehe disaini kavandi lähtudes

kompositsiooni ja veebigraafika reeglitest;

• loob veebilehe disaini kavandi lähtudes

kompositsiooni ja veebigraafika reeglitest.

1. VÄRVID JA KOMPOSITSIOON

1.1 Värvispekter.

1.2 Värvid kujunduses.

1.3 Värvide valik lähtuvalt organisatsiooni identiteedist.

1.4 Värvid ja kompositsioon veebigraafikas.

• Loeng

• Paaristöö

• Arutelu

• Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Paaristöö: organisatsiooni stiiliraamatute analüüsimine

• Praktiline töö: veebilehe disainikavandi loomine.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Arutlus

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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loob veebilehele visuaalse

väljanägemise lähtudes

kujunduspõhimõtetest ja kehtivatest

standarditest;

• kujundab märgigraafika lähtudes

sihtrühmast ja esitatavatest nõuetest;

• kasutab HTML -i stiililehtede kujunduses;

• kirjeldab ja kasutab põhilisi

navigeerimismeetodeid veebilahenduste

loomisel;

• loob veebilehele/infosüsteemile

kasutajakeskse disaini;

• viib veebilehe kavandi veebikujule lähtudes

etteantud tingimustest.

2. VEEBIDISAINI ALUSED

2.1 Veebigraafika trendid.

2.2 Kujunduse visandid, visandite esitlemine arendajale ja kliendile.

2.3 Ülevaade veebilehtede kujunduspõhimõtetest, struktuursest ülesehitusest,

W3C poolt soovitatud veebistandarditest.

2.4 Märgigraafika (logo) ja infograafika kasutamine veebilehtedel.

2.5 Disainielementide lõikumine (lõimitud veebiprojektiga).

2.6 Veebitehnoloogilise osa sidumine

2.7 CSS -i rakendamine kujunduses. Stiilide ja efektide loomine.

2.8 Erilahendused CSSi abil.

2.9 CSS väärtuste muutmine.

2.10 Rollover, showing/hiding, fading in/out, sliding, animation. Lightbox galerii

loomine.

2.11 Greybox, aken aknas.

2.12 Vormid, nupud, raadionupud, checkboxid, vormi sündmused (events),

fokusseerimine/blurimine, valideerimine.

2.13 Akordion, tabid, tooltipid

2.14 Kohanduv veebidisain. Bootstrap.

3 KASUTAJALIIDESE DISAIN

3.1 Kasutajakeskse veebidisaini loomise põhimõtted veebilehel ja infosüsteemis.

3.2 Vahendid selle loomiseks.

3.3 Kasutajaliidese testimine.

• Loeng

• Paaristöö

• Arutelu

• Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: kasutajakeskse disaini loomine veebilehele/ infosüsteemile

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Arvestuse saamiseks tuleb õppijal arvestatult ära teha kõik hindamisülesanded

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.

Mooduli hinne kujuneb erialase inglise keele terminoloogia,

• tehtuid harjutusi

• lahendatud ülesandeid

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Veebipõhised materjalid:

1. Codecademy (HTML ja CSS jm) http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/codecademy-juhendab-eesti-keeles-programmeerima.

2. Veebistandardid http://www.w3.org/ ja http://www.w3schools.com/

3. Õpetaja poolt koostatud materjalid Moodles.

4. Blogi kodulehekoolitusest. http://kodulehekoolitused.ee/internetiturunduse-blogi-2014-aasta-top-10-postitust/

5. E-turundus ehk kodulehe turundus. http://kodulehekoolitused.ee/e-turundus-ehk-internetiturundus-kuidas-seda-suuakse.

6. SEO - Veebilehe optimeerimine otsingumootoritele - Interneti.info artikkel

7. WordPressi optimeerimine otsingumootoritele - http://blogipress.ee/wordpressi-optimeerimine-otsingumootoritele/
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8. Robots META Tag - http://www.seoconsultants.com/meta-tags/robots/

9. Website Webmaster Search Engine Tools - http://www.submitexpress.com/tools.html

10. Piltide failinimedest ja kuidas neid Google sõbralikumaks teha - http://www.flyteblog.com/flyte/2011/05/alt-tags-vs-title-tags-for-images-in-wordpress-whats-

thedifference.

html.

11. http://internetmarketing.ee/teeni-raha-google-adsense/

12. В. Дронов. HTML5, CSS3 и Web 2.0. С-Петербург: BXB-Петербург. 2014.

13. Дэвид Макфарланд. Новая большая книга CSS. С-Петербург: Питер. 2016.
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