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ÕPPEKAVA 

  

1. Õppekava nimetus Nutikate tehnoloogiate kasutamine töös noortega 
2. Õppekavarühm Kasvatusteadused 
3. Õppekava 

õpiväljundid 
Koolituse läbimisel osaleja:  
- Mõistab noorsoo vajadusi tehnoloogia kasutamisel;   
- Tunneb ja oskab kasutada erinevaid nutikaid tehnoloogiaid 

koostöötamiseks noortega; 
- mõistab digivahendite kasutamise võimalusi ja ohte;  
- oskab valida ja rakendada eesmärgipäraselt koostööks noortega 

sobivaid digilahendusi ning on valmis neid kasutama, sh noori 
nõustama nende kasutamisel.   

4. Õpingute alustamise 
tingimused 

Head arvutikasutamise oskused.  

5. Õppe kogumaht 24 akadeemilist tundi, millest 12 akadeemilist tundi on e-õppes 
iseseisvat tööd. 

6. Õppe sisu Diginoor - noored digivahendite kasutajana. Digivahendid koostöös 
noortega. Noortega koostööd hõlbustavad digivahendid/-lahendused. 
Nutikad digivahendid noortega suhtlemiseks; töö nähtavaks 
muutmiseks, noorteni jõudmiseks; sündmuste korraldamiseks; 
õppimise toetamiseks. Digiturvalisus 

7. Õppekeskkonna 
kirjeldus 

Õppeklass U-kujuliste laudadega, õppijatel on vajalik kaasa võtta 
sülearvuti või nutiseade. Koolitusklassis on hea internetiühendus. E-õpe 
toimub e-õppekeskkonnas. 

8. Õppematerjalide 
loend 

Õppetekstid, mis põhinevad: 
Nutika noorsootöö kontseptsioon (2017), Eesti Noorsootöö Keskus 
Bean, L. (2004). Engaging students in learning. Journal Of Business 
Administration Online, 2(2), 1-6. 

9. Hindamine Õpiväljundite saavutamise hindamiseks on nõuetekohase iseseisev töö 
esitamine ja klassiõppes osalemine täiel määral. 

10. Hindamiskriteeriumid Õppija on kaardistanud vajaduse tehnoloogia kasutamise kohta 
koostöös noortega. Õppija on analüüsinud oma valdkonna spetsiifikast 
konkreetse meetodi või koostöötegevuse läbiviimise võimalusi 
nutikate digilahendustega. Õppija on põhjendanud, miks just see 
lahendus on õigustatud. Õppija on valinud vajaduste kaardistamiseks 
ühe sobiva visualiseerimisvahendi ja kasutab seda eesmärgipäraselt.  

11. Õpetamise 
tingimused ja 
väljastatavad 
dokumendid 

Tunnistus, kui õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud 
õpiväljundid. Tõend, kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava 
lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.  
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12. Tagasiside Tagasiside kogutakse veebipõhise küsimustiku abil. Tagasiside küsitluse 
eesmärgiks on mõista koolituse tulemuslikkust osalejate vaatest.  
Tagasisidet kogutakse kolmel tasandil: reaktsioon, õppimine, 
rakendatavus. 

13. Koolitaja(d) ja 
kvalifikatsiooni 

Veronika Tuul, täiskasvanute koolitaja tase 7. 
Marin Johanson, täiskasvaute koolitaja tase 8. 

 

 

Majandustegevusteate nr: 200857 

In Time Training OÜ (11974320)  korraldab  tellimuskoolitusi õppekavarühmades: Arvutikasutus, 
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
interdistsiplinaarne õppekavarühm ja Kasvatusteadus. 

 

Õppekava kinnitatud: 15.11.2018 

Veronika Tuul 

Juhatuse liige 

 


