Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA
Sotsiaalmeedia kompetentside arendamise koolitus
1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):
0610 - Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, üldine õppesuund
2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 30
kontakttunde: 30

3. Õppekava koostamise alus
AO oskused (ECDL (The European Computer Driving Licence) sertifikaat (vana nimega
AO) tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara kasutamisel) –
tabelitöötlus. Kutsestandard: sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14 Sekretär, tase 5 kutset
läbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7)
4. Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad saada uusi teadmisi ja kogemusi
sotsiaalmeedia keskkonnas ja võimalustest, ning oma tööalase konkurentsivõime
parandada.
5. Õppe eesmärk
• anda teadmisi sotsiaalmeedia kanalide põhimõistete, printsiipide ja eesmärkide kohta;
• rakendada oma tegevused sotsiaalmeedia kanalides;
• lahendada sotsiaalmeedia alaste probleemküsimused.
6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• korraldab e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias ning haldab ja
monitoorib sotsiaalmeedia kanaleid teadvustades sotsiaalmeedia mõju
organisatsiooni eesmärkide saavutamisel (FB , Twitter jne);
• rakendab oma tegevuses sotsiaalmeediaga seotud põhimõisteid, printsiipe ja
meetodeid;
• leiab sotsiaalmeedia alastele probleemküsimustele loovad lahendused, kasutades
faktilisi ja teoreetilisi teadmisi ning kaasab lahenduste elluviimisesse teisi huvipooli.
7. Õppesisu
Teema nimetus

Õppe- Sisu lühikirjeldus
tundide
arv

Andmekaitse ja turvalisuse tagamine

5

- Andmed ja info.
- Autoriõigus ja litsentsid.
- Info otsimine ja sirvimine.
- Netikett ja digitaalne identiteet.

Sotsiaalmeedia kanalide info.

5

- Sotsiaalmeedia kanalite põhimõisted,
printsiibid ja eesmärgid.

Sotsiaalmeedia kanalide tüüpid, kõige
populaarsemad.

5

- Facebook,
- Twitter,

Teema nimetus

Õppe- Sisu lühikirjeldus
tundide
arv
- VK,
- Instagram jne.

Sotsiaalmeedia kanalide arendamine ja 10
tutvustamine avalikkusele.

- Oma profiili loomine.
- Profiili arendamine ja tutvustamine
avalikkusele.

Sotsiaalmeedia alaste
probleemküsimused.

- Sotsiaalmeedia alaste
probleemküsimuste lahendamine.

5

8. Õppemeetodid
Praktilised harjutused
9. Õppekeskkond
Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Kreenholmi 45, mille õppe- ja
praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat,
õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust.
10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja praktilise töö sooritamine,
vastavalt hindamiskriteeriumidele.
Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö

Praktiline töö, mis hõlmab kõiki õpitud
teemasid on tehtud vastavalt nõuetele.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Aleksandra Leštšuk - IT- alane kõrgharidus
IT ja multimeediumi õpetaja, andragoog; LAK rakendaja, C.O.D.E rahvusvahelise koolituse
osaleja, töökogemus õpetatavas valdkonnas 11 aastat.
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