
  

                               
Õppeasutus: Valgamaa Kutseõppekeskus 
  
TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA 
LÜHIANDMED 
 
Õppekava nimetus: Arvutiõpetus edasijõudnutele 
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. 1.1-2/61  28.08.2014  
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): Arvutikasutus/arvutiteadused 

Õppekeel: eesti keel 

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) ja struktuur: 40 
 

s.h kontaktõppe maht ak. tundides (45 min.): 40 
 

Millest: 

auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus 

vormis) maht ak. tundides 
40 

 

praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)  
maht ak. tundides 

0 
 

- ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on)   

Õppekava koostamise alus  (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa ) 

Kutsestandard IT süsteemide nooremspetsialist, Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF )ja täiskasvanute 
koolituskeskuse arvutiõppe õppekavad AO1- AO7 
Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: MS Office 2010 OPEN litsents, MS 
Windows 7 Professional litsents. 
 Sihtrühm ja selle kirjeldus (milliste oskustega inimestele koolitus on mõeldud ning millised on soovituslikud eeldused õpingute 

alustamiseks., optimaalne grupi suurus. NB- kui kursusel pole spetsiifilist sihtrühma, tuleb märkida programmi sihtgrupp) 

Mitmeaastase arvutitöö kogemusega tavakasutajad või algkoolituse läbinud. Optimaalne grupi suurus 8 inimest. 

Õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel (millised eelnevad teadmised ja 

oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus) 

Koolitusel osaleja omab algtasemel teadmisi ja oskusi arvuti kasutamisest.ja/või on läbinud arvutiõpetuse algtaseme 
koolituse ja/või töötab igapäevaselt arvutil. 

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse,et õppija kasutab õigeid ning tööd kiirendavaid võtteid kasutades MS 
Wordi, MS Excelit ja Internetti.  

Õpiväljundid (e. õpitulemused,  kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised ja millisel tasemel peavad õppija teadmised, 

oskused ja hoiakud olema õppeprotsessi lõpuks.) Kasutab õpitud arvutiteadmisi ja oskusi oma igapäevatöö efektiivsemaks 
muutmisel, analüüsides töö tulemuslikkust. 
Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad); 1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides   

1.1. MS Excel 2010 

Andemete sisestamine ja andmetes liikumine, andmetüüp ja andmete vorming  4 tundi, valemid ja lahtritele 

viitamine  2 tundi, funktisoonid 4 tundi, tulemuste prognoosimine 2 tundi, diagrammide loomine ja redigeerimine 

2 tundi, risttabel 2 tundi. Kokku 16 tundi 

1.2. MS Word 2010 

Menüüde ja käskluste süsteem,  dokumendi haldamine (sisukord, teksti otsimine, asendamine, muudatuste 

jälgimine, kommentaarid, viidete ja järjehoidjate kasutamine) 4 tundi, kujundamine 2 tundi, loetelud 2 tundi, 

kaitsmine ja dokumendipõhjad 2 tundi, graafika (pildid, skeemid, logod) lisamine ja paigutamine tekstis 4 tundi, 

tabelid 2 tundi 

1.3. Internet ja e- post.   
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid (nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine ja õpiväljundite 

saavutamise hindamine) Õpiväjundid on saavutatud vähemalt miinimumtasemel. Kasutatakse mitteeristavat hindamist. 

Hindamiskriteerium: õppija vormistab korrektse tabeli, kus kasutab ülesandest lähtuvaid valemeid ja illustreerib 

tulemusi diagrammiga. Vormistab pilte, skeeme, koostab dokumendile sisukorra. Koolitusest osavõtt 80%.. 
 Põhilektori või -õppejõu andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või 

kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus)  

Hiie Taniloo, hiie.taniloo@vkok.ee informaatika õpetaja, täiskasvanute koolitaja tase 6; Priit Lomp, rakenduslik 

kõrgharidus- infotehnoloogia süsteemid,  priit.lomp@vkok.ee  informaatika õpetaja, haridustehnoloog; Irja 

Kängsepp, irja.kangsepp@vkok.ee Informaatika õpetaja, metoodik. 
 
 

Õppekava koostaja Hiie Taniloo, informaatika õpetaja, hiie.taniloo@vkok.ee 
/ees- ja perenimi,amet, e-mail/ 
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