
Kutseõppega seotud valikkursuse gümnaasiumile, 2020 
 

Valikkursuse nimetus 
 

Sissejuhatus asjade internetti 

Õppe maht  35 tundi, millest 5 tundi juhendatud iseseisvat tööd. 

Valikkursuse koostamise 
alus  

Kursuse koostamise aluseks on digipädevuste mudel gümnaasiumile ja digipädevuse kirjeldus Euroopa Liidu Nõukogu 22. mai 2018. a 
soovituses võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. 

Kursuse lühikirjeldus  Asjade internet, ka nutistu, võrkvärk (inglise keeles Internet of Things, IoT) tähendab seadmeid, mis on mingil moel ühendatud 
andmesidevõrku ning saavad oma ülesande jaoks olulise info kogumise ja vahetamisega iseseisvalt hakkama. Inimese hooleks jääb 
seejuures vaid kogutud andmete põhjal õigete järelduste tegemine ning seeläbi vastavate otsuste vastuvõtmine. Selliste seadmete 
kasutusvõimaluste nimekiri täieneb iga päevaga, alustades personaalsest meditsiinist ja targast kodust ning lõpetades kodumasinate, 
targa linna ning isejuhtivate sõidukitega.  
Kursus võimaldab õpilastel saada ülevaade asjade internetist, selle olemusest ja toimimisest, neljandast tööstusrevolutsioonist ja sellest, 
kuidas värkvõrk meie elu muudab (s.o nutikatest lahendustest kodus, tööstuses, põllumajanduses, hariduses, tervishoius ja 
hoolekandes), aga ka värkvõrgu kasutegurist ja väljakutsetest.  
Kursus algab ülevaatega digitaalsesse transformatsiooni, selgitatakse asjade interneti toimimise põhimõtteid ning tutvustatakse 
värkvõrgu seoseid suurandmete, masinõppe, tehisintellekti, infovõrkude ja pilveteenustega läbi erinevate värkvõrgu näidete maailmast 
ja Eestist (nutikad linnad, nutikad kodud, sõidukid, liftid jm).  
Õpitav toetab õpilase arusaama infovõrkudest, nutiseadmetest ning nende koostoimimisest inimese elu hõlbustamiseks. Kursus 
koosneb seitsmest teemaplokist. Iga uus teema algab teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb arutelu ja iseseisev töö omandatud 
teadmiste kinnistamiseks. Kursuse käigus töötatakse grupitööna välja nutilahendi mudel, mida esitletakse kaasõpilastele. 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid  

Õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) teab interneti selle osa toimimise põhimõtteid, kuhu kuuluvad omavahel andmesidevõrgu kaudu ühendatud füüsilised esemed, nt 

sõidukid, kodutehnika ja muud seadmed, millesse on sisse ehitatud elektroonika riistvara, tarkvara, sensorid ja ajamid; 
2) omab ülevaadet värkvõrguga seotud tehnoloogiatest ja võimalustest (pilvelahendused, suureandmetel põhinev analüütika, 

tehisintellekt jm); 
3) on tekkinud huvi innovatsiooni ja STEM-i vastu. 

Õpitulemused  Kursuse läbinud õpilane: 
1) selgitab värkvõrgu olemust, vajalikkust, komponente ja toimimist; 
2) teab, kuidas värkvõrk inimeste igapäevaelu hõlbustab; 
3) on kursis pilvelahenduste, suureandmete ja tehisintellektiga ning mõistab  nende seoseid värkvõrguga; 
4) hindab värkvõrgu tugevaid ja nõrku külgi ning ohtusid,mõistab värkvõrgu eeliseid ja väljakutseid ühiskonnas; 
5) teab värkvõrguga seotud sotsiaalseid ja eetilisi aspekte. 

 

Õppetegevus Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja projektõppe) põhimõtetest, 
võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Õppetöö läbiviimisel on 
soovitatav kombineerida järgmisi  õppetegevusi: 
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1) auditoorsed loengud;  
2) õppekäigud;  
3) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega; 
4) grupitöö (teemast lähtuva eesmärgi ja ajalise raamistiku seadmine, ülesannete jaotamine, eesmärgini jõudmine, tulemuste 

esitlemine, järelduste tegemine); 
5) projekti vormistamine arvutil juhendi järgi;  
6) ettevalmistus grupitöö avalikuks esitlemiseks; 
7) avalik esinemine. 

Praktilised ülesanded:  
1) projekt grupitööna nutilahenduse mudeli väljatöötamiseks vabalt valitud teemal; 
2) loovtöö  (nt kehasensorite abil stressi ja tähelepanu mõõtmine, nutirõivad, nutiauto vms); 
3) loovuse arendamine värkvõrgu tulevikumudelite visandamisel. 

Õppetöö on soovitatav läbi viia kombineeritud õppe vormis (teoreetiline õpe, veebipõhine praktiline töö grupis ja iseseisvalt). Grupitöö 
tegemine võtab õpilastelt aega arvestuslikult 5 õppetundi. 

Õppesisu   Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb arutelu gruppides, praktiliste ülesannete lahendamine grupis ja/või 
iseseisvalt. 

 Sissejuhatus (1 tund): digitaalne transformatsioon, internet ja asjade internet.  

 Kuidas värkvõrguni jõuti? (3 tundi): Neljas tööstusrevolutsioon, poliitikad ja regulatsioonid seoses IoT-ga, tehnoloogiad, mis viisid 
IoT-ni. 

 Värkvõrguga seotud tehnoloogiaid (8 tundi): pilvelahendused, suurandmetel põhinev analüütika, tehisintellekt, robootika  
teoreetilist; tehnoloogilised ökosüsteemid: suurandmed ja sünergia IoT vahel; IoT ning SCADA ja M2M.  

 Värkvõrgu komponendid ja toimimine (4 tundi): IoT süsteemi komponendid, IoT toimimise põhimõtted ja protokollid; standardid, 
arhitektuur ja koostalitlusvõime (4 tundi teoreetilist). 

 IoT näiteid maailmast ja Eestist (7 tundi, sh iseseisev töö): nutikad linnad, nutikad kodud, IoT tööstuses, hariduses, 
tervisevaldkonnas ja hoolekandes, nutikas põllumajandus, intelligentsed liiklussüsteemid, nutirõivad, stressi mõõtmine 
kehaanduritega jms. 

 Värkvõrgu probleemid (4 tundi): tehnoloogia tugevad ja nõrgad küljed, eetilised aspektid, privaatsusprobleem, stress. 

 IoT tulevik ja väljakutsed (4 tundi, sh iseseisev ja grupitöö). 

Füüsiline õppekeskkond  Soovitatavalt toimuvad kursuse auditoorsed tunnid, sh iseseisev töö ning avalik esitlus klassiruumis, kus on internetiühendusega arvutid 
ja projektor. Veebipõhise e-õppe korraldamine eeldab juurdepääsu vastavale õpikeskkonnale. Õppekäikudel (vastavalt võimalusele) TTÜ 
Asjade Interneti Arenduskeskusesse (https://iot.ttu.ee/) saab tutvuda erinevate nutiseadmete, sensorite, robotite jms-ga. 

Edasiõppimise võimalused Kursuse jooksul omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid erinevatel info ja kommunikatsioonitehnoloogia erialadel, 
mida saab õppida järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa 
Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Polütehnikum, Tartu 
Kutsehariduskeskus, Tallinna Tööstushariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus. 
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