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ISIKLIK AVALDUS Täiskasvanutekoolitaja tase 7 taotleja, kellel on Info süsteemide ja tehnoloogiate 
bakalauruse kraad, ning hetkel ka TLÜ Digiteaduste instituudi Haridustehnoloogia 
magistrant. Andragoogi töökogemusega 5 aastat. Elukestva õppe strateegia levitaja. 
Heutagoogilise suhtumisega õppimisele.

HARIDUSKÄIK JA
TÄIENDKOOLITUS

01/09/2018–01/06/2020 Haridustehnoloogi magister
Tallinna Ülikool, Tallinn (Eesti) 

Õppiva organisatsiooni moodul

25/05/2018–25/05/2018 Interaktiivsed kaardirakendused I
AlphaGIS, Tallinn (Eesti) 

Geoinformaatika

ArcGis

ESRI

01/09/2017–22/03/2018 Pedagoogika kursus 160 tundi (6,25EAP)
Tartu Ülikool, Tartu (Eesti) 

20/03/2017–25/04/2017 Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine 
digiajastul
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (Eesti) 

Nr 9-7.1.1/1011-17

01/09/2012–10/03/2017 Infosüsteemide ja tehnoloogiate bakalaur
Smolnõi institut Rossiiskoi akademii obrazovanija, Sankt-Peterburg (Venemaa) 

Lõputöö teema: Kaugjuhtimise tarkvara

01/09/2007–01/06/2008 Keevitaja kutsetunnistus
Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinn (Eesti) 

Keevitaja eriala

01/09/1994–01/06/2007 Keskharidus
Valga Vene Gümnaasium, Valga (Eesti) 

Gümnaasiumi valikaine: Programmeerimine

TÖÖKOGEMUS
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02/01/2018–02/01/2019 Haridustehnoloog-õpetaja
Valgamaa Kutseõppekeskus, Valga (Eesti) 

▪ Õppekavade koostamine ja uuendamine

▪ IKT valdkonna arendamine

▪ Õpilaste ja töötajate digipädevuste arendamine

▪ Õppetöö läbiviimine

▪ Virtuaal ja liitreaalsuse klassi hankimine, seotamine,  arendus, juurutamine

▪ E-kursuste administreerimine ja loomine

15/09/2014–tänaseni IT-Spetsialist
Valga Jaanikese Kool, Valga (Eesti) 

▪ Arvutite, sülearvutite, printerite, võrgusedmete, ja muu IT-alase riist- ja tarkvara: haldus, hooldus, 
remont, paigaldus jne

▪ Lõppkasutajatele konsultatsioonid

▪ Tarkvara valimine, testimine, ostmine, paigaldus, juurutamine

▪ Dokumentatsiooni koostamine

▪ IT-alastes projektides osalemine

▪ Riigi poolt määratud miinimum nõuete täitmine ja elluviimine

▪ Turvalisuse tagamine

▪ Juhtkonna liige

▪ Veebiarendus

▪ 3D printeri haldus

▪ Serveri sättimine, haldus

▪ Koolitusvajaduste väljaselgitamine

▪ Koolituste tellimine ja organiseerimine

▪ Koolituste läbiviimine

15/09/2014–tänaseni Õpetaja
Valga Jaanikese Kool, Valga (Eesti) 

▪ Tundide läbiviimine

▪ Tundide planeerimine

▪ Dokumentatsiooni koostamine

▪ 3D modelleerimine

▪ Kolleegide konsulteerimine

▪ Õppekavade koostamine ja kaasajastamine

20/08/2014–tänaseni Täiskasvanute koolitaja
MTÜ Valga Arvutikeskus (Eesti) 

Arvuti koolituste:

▪ planeerimine; 

▪ organiseerimine; 

▪ läbiviimine;

▪ Kolleegide konsulteerimine

25/08/2014–tänaseni Juhatuse liige
MTÜ Valga Arvutikeskus (Eesti) 
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▪ Eelarve planeerimine

▪ Tööplaanide koostamine

▪ Õppekavade koostamine

▪ Õppematerjalide loomine ja kaasajastamine

▪ Kolleegide konsulteerimine

▪ Koosolekute läbiviimine

▪ Arenguplaani koostamine

▪ Õppeasutuse loomine "Koolituskeskus Walk"

▪ Muud asjaajamised

20/07/2014–20/12/2017 IT-Spetsialist
MTÜ Valga Arvutikeskus (Eesti) 

▪ Arvutipargi (150 arvutit) haldus ja hooldus, õpeklassidena üle eesti

▪ Arvutiklasside transportimine ja ülespanek

31/08/2014–20/12/2017 Projektijuht
MTÜ Valga Arvutikeskus (Eesti) 

▪ Hanke dokumentide ettevalmistamine

▪ Lektorite värbamine

▪ Koolituste organiseerimine

▪ Koolituste turu uuringud

▪ Arvutikoolituse raamhange üle Eesti

▪ Tööharjutused

▪ Tööklubid

▪ Erivajadustega õppijatele koolituste organiseerimine

17/02/2016–tänaseni Ettevõtja
FIE Konstantin Jallai (Eesti) 

▪ Arvutiõpe

▪ Arvutiteadus

▪ IKT projektid

ISIKLIKUD OSKUSED

Emakeel vene

Võõrkeeled MÕISTMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE

Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus

eesti C1 C1 C1 C1 C1

C1 EESTI KEELE TASEMETUNNISTUS NR 715-004876-1 

inglise C1 B2 B1 B1 B1

Tasemed: A1 ja A2: algtasemel keelekasutaja - B1 ja B2: iseseisev keelekasutaja - C1 ja C2: vilunud keelekasutaja
Euroopa ühtne keeleoskuse võrdlusraamistik 

Suhtlemisoskus ▪ omandasin väga hea suhtlemisoskuse töötades täiskasvanute koolitajana

▪ omandasin  väga hea suhtlemisoskuse erivajadustega lastega töötades õpetajana erikoolis 

▪ omandasin hea suhtlemisoskuse noortega töötades kutsehariduskeskuses õpetajana
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▪ omandasin hea suhtlemisoskuse eesti ja vene keeles töötades igapäevaselt kahekeelses 
ühiskonnas

▪ omandasin väga hea suhtlemisoskuse õpetajatega ja koolitajatega töötades IT-spetsialistina ja 
haridustehnoloogina

Organisatoorsed- /
juhtimisoskused

▪ head organiseerimisoskused, omandasin töötades projektijuhina koolitusfirmas, kus ma vastutasin 
koolitajate leidmise ja koolituste hankimise ja korraldamise eest

▪ organiseerimis oskused omandasin ürituste korraldamisel

▪ juhtimisoskused omandasin olles kahes õppeasutuses juhtkonna liige ning ühes juhatuse liige ja 
olen ka FIE

 

Tööalased oskused ▪ Gruppinõustamine ja individuaalne nõustamine IT valdkonnas ja tööotsingu teemadel - Saadud 
koolitajana läbiviimisel arvutikoolitusi tööotsingu teemadega.

▪ Pedagoogide ja andragoogide nõustamine IT valdkonnas (sh edasijõudnud või suurema 
arvutioskusega) ja õppijate motivatsiooni tõstmise teemadel - Saadud projektijuhina, 
haridustehnoloogina,  juhatuse liigena, õpetajana, ja IT-spetsialistina koolituste ja koosolekute 
läbiviimisel, ning kolleegidega kogemuste jagamisel.

Digitaalsed oskused ENESEHINDAMINE

Infotöötlus
Kommunikat-

sioon
Sisuloome Ohutus

Probleemi-
lahendus

Vilunud kasutaja Vilunud kasutaja Vilunud kasutaja Vilunud kasutaja Vilunud kasutaja

Digitaalsed oskused - Enesehindamisskaala 

▪ Laua- ja sülearvutite diagnostika ja remont.

▪ Nutiseadmete diagnostika ja remont.

▪ Kohtvõrku paigaldus ja seadistamine.

▪ Audio ja video töötlus.

▪ Andmete varundamine ja taastamine.

Juhiload B1, B, BE
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   ECV 2019-03-20T21:08:53.782Z 2019-03-25T21:22:16.043Z V3.3 EWA Europass CV true                        Konstantin Jallai    Uus 10-69 68203 Valga  EE Eesti  konstantin.jallai@gmail.com   (+372) 56708159  mobile   personal_statement ISIKLIK AVALDUS  <p>T&auml;iskasvanutekoolitaja tase 7 taotleja, kellel on Info s&uuml;steemide ja tehnoloogiate bakalauruse kraad, ning hetkel ka TL&Uuml; Digiteaduste instituudi Haridustehnoloogia magistrant. Andragoogi t&ouml;&ouml;kogemusega 5 aastat. Elukestva &otilde;ppe strateegia levitaja. Heutagoogilise suhtumisega &otilde;ppimisele.</p>      false  Haridustehnoloog-õpetaja <ul><li>Õppekavade koostamine ja uuendamine</li><li>IKT valdkonna arendamine</li><li>Õpilaste ja töötajate digipädevuste arendamine</li><li>Õppetöö läbiviimine</li><li>Virtuaal ja liitreaalsuse klassi hankimine, seotamine,  arendus, juurutamine</li><li>E-kursuste administreerimine ja loomine</li></ul>  Valgamaa Kutseõppekeskus    Valga  EE Eesti    true  IT-Spetsialist <ul><li>Arvutite, sülearvutite, printerite, võrgusedmete, ja muu IT-alase riist- ja tarkvara: haldus, hooldus, remont, paigaldus jne</li><li>Lõppkasutajatele konsultatsioonid</li><li>Tarkvara valimine, testimine, ostmine, paigaldus, juurutamine</li><li>Dokumentatsiooni koostamine</li><li>IT-alastes projektides osalemine</li><li>Riigi poolt määratud miinimum nõuete täitmine ja elluviimine</li><li>Turvalisuse tagamine</li><li>Juhtkonna liige</li><li>Veebiarendus</li><li>3D printeri haldus</li><li>Serveri sättimine, haldus</li><li>Koolitusvajaduste väljaselgitamine</li><li>Koolituste tellimine ja organiseerimine</li><li>Koolituste läbiviimine</li></ul>  Valga Jaanikese Kool    Valga  EE Eesti    true  Õpetaja <ul><li>Tundide läbiviimine</li><li>Tundide planeerimine</li><li>Dokumentatsiooni koostamine</li><li>3D modelleerimine</li><li>Kolleegide konsulteerimine</li><li>Õppekavade koostamine ja kaasajastamine</li></ul>  Valga Jaanikese Kool    Valga  EE Eesti    true  Täiskasvanute koolitaja <p>Arvuti koolituste:</p><ul><li>planeerimine; </li><li>organiseerimine; </li><li>läbiviimine;</li><li>Kolleegide konsulteerimine</li></ul>  MTÜ Valga Arvutikeskus     EE Eesti    true  Juhatuse liige <ul><li>Eelarve planeerimine</li><li>Tööplaanide koostamine</li><li>Õppekavade koostamine</li><li>Õppematerjalide loomine ja kaasajastamine</li><li>Kolleegide konsulteerimine</li><li>Koosolekute läbiviimine</li><li>Arenguplaani koostamine</li><li>Õppeasutuse loomine &#34;Koolituskeskus Walk&#34;</li><li>Muud asjaajamised</li></ul>  MTÜ Valga Arvutikeskus     EE Eesti     false  IT-Spetsialist <ul><li>Arvutipargi (150 arvutit) haldus ja hooldus, õpeklassidena üle eesti</li><li>Arvutiklasside transportimine ja ülespanek</li></ul>  MTÜ Valga Arvutikeskus     EE Eesti     false  Projektijuht <ul><li>Hanke dokumentide ettevalmistamine</li><li>Lektorite värbamine</li><li>Koolituste organiseerimine</li><li>Koolituste turu uuringud</li><li>Arvutikoolituse raamhange üle Eesti</li><li>Tööharjutused</li><li>Tööklubid</li><li>Erivajadustega õppijatele koolituste organiseerimine</li></ul>  MTÜ Valga Arvutikeskus     EE Eesti    true  Ettevõtja <ul><li>Arvutiõpe</li><li>Arvutiteadus</li><li>IKT projektid</li></ul>  FIE Konstantin Jallai     EE Eesti      false Haridustehnoloogi magister <p>Õppiva organisatsiooni moodul</p>  Tallinna Ülikool    Tallinn  EE Eesti     false Interaktiivsed kaardirakendused I <p>Geoinformaatika</p><p>ArcGis</p><p>ESRI</p>  AlphaGIS    Tallinn  EE Eesti     false Pedagoogika kursus 160 tundi (6,25EAP)  Tartu Ülikool    Tartu  EE Eesti     false Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul <p>Nr 9-7.1.1/1011-17</p>  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus     EE Eesti     false Infosüsteemide ja tehnoloogiate bakalaur <p>Lõputöö teema: Kaugjuhtimise tarkvara</p>  Smolnõi institut Rossiiskoi akademii obrazovanija    Sankt-Peterburg  RU Venemaa     false Keevitaja kutsetunnistus <p>Keevitaja eriala</p>  Tallinna Tööstushariduskeskus    Tallinn  EE Eesti     false Keskharidus <p>Gümnaasiumi valikaine: Programmeerimine</p>  Valga Vene Gümnaasium    Valga  EE Eesti      ru vene    et eesti  C1 C1 C1 C1 C1   C1 EESTI KEELE TASEMETUNNISTUS NR 715-004876-1   en inglise  C1 B2 B1 B1 B1  <ul><li>omandasin väga hea suhtlemisoskuse töötades täiskasvanute koolitajana</li><li>omandasin  väga hea suhtlemisoskuse erivajadustega lastega töötades õpetajana erikoolis </li><li>omandasin hea suhtlemisoskuse noortega töötades kutsehariduskeskuses õpetajana</li><li>omandasin hea suhtlemisoskuse eesti ja vene keeles töötades igapäevaselt kahekeelses ühiskonnas</li><li>omandasin väga hea suhtlemisoskuse õpetajatega ja koolitajatega töötades IT-spetsialistina ja haridustehnoloogina</li></ul>  <ul><li>head organiseerimisoskused, omandasin töötades projektijuhina koolitusfirmas, kus ma vastutasin koolitajate leidmise ja koolituste hankimise ja korraldamise eest</li><li>organiseerimis oskused omandasin ürituste korraldamisel</li><li>juhtimisoskused omandasin olles kahes õppeasutuses juhtkonna liige ning ühes juhatuse liige ja olen ka FIE</li></ul><p> </p>  <ul><li>Gruppinõustamine ja individuaalne nõustamine IT valdkonnas ja tööotsingu teemadel - Saadud koolitajana läbiviimisel arvutikoolitusi tööotsingu teemadega.</li><li>Pedagoogide ja andragoogide nõustamine IT valdkonnas (sh edasijõudnud või suurema arvutioskusega) ja õppijate motivatsiooni tõstmise teemadel - Saadud projektijuhina, haridustehnoloogina,  juhatuse liigena, õpetajana, ja IT-spetsialistina koolituste ja koosolekute läbiviimisel, ning kolleegidega kogemuste jagamisel.</li></ul>  <ul><li>Laua- ja sülearvutite diagnostika ja remont.</li><li>Nutiseadmete diagnostika ja remont.</li><li>Kohtvõrku paigaldus ja seadistamine.</li><li>Audio ja video töötlus.</li><li>Andmete varundamine ja taastamine.</li></ul>  C C C C C   B1 B BE 

