
 

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi 

Järvamaa Kutsehariduskeskus  

2. Õppekava nimetus 

Apple seadmete oskuslik kasutamine 

3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise 

süsteemile ISCED-F 2013) 

Arvutikasutus 

4. Õppekeel 

eesti keel 

5. Õppekava koostamise alus  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse erialade digipädevust toetavad õpiväljundid. 
ECDL koostöö internetis 
Koostöö internetis on läbiv kompetents erinevates kutsestandardites.  

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 

Maht 10 tundi, millest kõik on praktiline töö auditooriumis. 

7. Õppekeskkond 

Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse iMac arvutiklassis. 

8. Sihtgrupp  

Isikud, kes vajavad Mac arvuti ja iPhone seadme turvalise seadistamise ja rakenduste 

kasutamise koolitust. 

9. Õppe alustamise tingimused (kui on)  

Õppija isiklik Mac ja iPhone. 

10. Eesmärk  

Koolituse tulemusena kasutab õppija Mac arvutit ja iPhone seadet teadlikult, sihipäraselt, 

turvaliselt ja iseseisvalt. 

11. Õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

 Kasutab Mac arvutit efektiivselt ja mugavalt; 

 Kasutab iPhone´i erinevaid funktsioone;  

 Leiab vajaminevad rakendused ja kasutab neid igapäevatöös;  

 Kasutab seadmeid turvaliselt. 

12. Õppe sisu 

Mac arvuti süsteemi ülesehitus. 

Menüü kasutamine. 

Seadistus, töölaud ja ekraanisäästja. 

Keele-, klaviatuuri- ja õigekirjavalikud. 

Turvalisus, tõrked privaatsus, kasutajad. 

Klaviatuur, puutepadi, hiir. 

Trükkimine. 

iCloud, arvutivõrk. 

Failide ja muu jagamine, Airdrop funktsionaalsus. 



 

 

Ajamasin ehk tagavarakoopia. 

Interneti sirvija – Safari, allalaadimised. 

E-posti haldaja – Apple Mail, seadistamine. 

Toimingud iPhone seadmega, erinevad funktsioonid, turvalisus, tõrked ja nende 

lahendamine. 

IPhone`i rakendused, nende allalaadimine ja kasutamine. 

Mac arvuti ühildamine iPhone seadmega. 

Koolituse käigus saab õppija esitada just neid küsimusi, mis teda huvitab seoses oma 

Mac arvuti või iPhone seadmega. 

13. Õppemeetodid  

Praktiline töö. 

14. Iseseisev töö 

Puudub. 

15. Õppematerjalid  

Puuduvad.  

16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Osalemine õppeprotsessi vähemalt 90 % ulatuses ja õpiväljundite saavutamiseks on vaja 

osaleda kõikides praktilistes ülesannetes.  Mitteeristav hindamine.  

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktilised ülesanded  

 
Kõikide teemade vastavate harjutuste sooritamine 

 
17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  

Koolituse lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija 

võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse osaletud kontaktõppetundide ja neis 

läbitud teemade kohta. 

18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  

Juri Vassiljev 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse arvutikasutamise valdkonna juhtõpetaja. Mac arvutite 

koolitamise kogemus alates 2017.a aastast. 


