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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Tänapäevase arvutikasutuse algõpe 

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Koolitusele ootame erialase hariduseta ja/või keskhariduseta ja/või aegunud oskustega 
täiskasvanuid, kelle eduka toimetuleku takistuseks on elementaarse arvutioskuse puudumine 

Koolituse alustamise nõuded 
o Kuulumine sihtgruppi.  
o Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 

tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

o Kursuse läbinu:  
o tuleb toime elementaarsete tegevustega oma arvutis;  
o suhtleb e-kirjadega;  
o kasutab ID kaarti ning on võimeline töötama digiallkirja dokumentidega; 
o tunneb kodanikuportaali (eesti.ee) võimalusi 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 
Räpina Aianduskooli tasemeõppe õppekavad: 
a)   aednik, tase 4, moodul 2 ja maastikuehitaja, tase 4, moodul 1;  
Kompetents: mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis. 
b) tekstiilitöö tasemeõppe õppekava, tase 4,moodul 1 
Kompetents: teab õpingute jätkamise ja kutsetaseme tõstmise võimalusi 
c) tasemeõppe floristi õppekava, tase 4, moodul 7 (arvutiõpe). 
Kompetentsid:   

o järgib ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel 
o tunneb arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust, väldib internetis peituvaid ohte 
o kasutab arvutit info leidmiseks (AO/ tasemel) ja kirjalike tööde vormistamiseks (AO3 ja 

AO4 tasemel) 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 
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Tänapäeval muutub arvutikasutamise oskus tööalaselt üha olulisemaks ja väheste või aegunud 
arvutialaste oskustega inimene ei suuda olla tööturul piisavalt konkurentsivõimeline. Pidevalt 
uuenevad ja muutuvad arvutikasutamise võimalused ja tehnoloogiad, mille tundmaõppimine 
aitab parandada tööalast pädevust. Meie varasemate kursuslaste hulgas läbiviidud küsitlus 
näitas, et ligi 40% keskealistest (üle 35 aastased) on arvutikasutuse omandanud iseõppimise 
teel või peale kooli lõpetamist on arvutikasutus olnud vähene või piirdunud väheste 
arvutikasutusoperatsioonidega. Samas on piirkonnas hajaasustusega majapidamistes arvutite 
kasutus olnud senini liialt tagasihoidlik, kuid e-keskkonnas tehtavate toimingute olulisus on 
viimase paari aastaga kasvanud nii töö- kui sotsiaaleluvaldkonnas. Et olla tööturul 
konkurentsivõimelisem on pidevalt vaja arvutialast täienduskoolitust ka kõige 
elementaarsemate oskuste omandamiseks või uuendamiseks. Sellest tulenevalt ei ole me 
sihtgrupi määratlemisel piirdunud kitsa valdkonna töötajatega, vaid laiema sihtgrupiga. 
Tegemist on nn. tellitud koolitusega eri valdkondades töötavate inimeste poolt. Lähtuvalt 
eeltoodust on valitud ka õpiväljundid ja nende saavutamise teed.  

Kursus saab toimuma piirkonna vajadusi arvestades õhtuti ja nädalavahetustel. 

 

1. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 36 

 sh kontaktõppe maht: 36 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 28 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: - 

 

2. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

Auditoorne teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel väga tihedalt seotud ning rase üksteisest 
eraldada. Iga teema alguses selgitab kursuse läbiviija teemaga seotud arvutialast terminoloogiat 
ning näitab seinale kuvatuna tegevusoperatsioone millega kursuslased tegelema hakkavad.  

Kursuse temaatikat käsitletakse praktiliste kogemuste omandamise teel. 

Käsitletavad kontaktõppe põhiteemad: 
1. Arvuti kasutamine (Töölaud ja ikoonid, Töö akendega, Programmide käivitamine.  
Windows 10) - 3h 
2. Failide ja kaustade haldamine (Erinevad failitüübid, Töö failidega ja kaustadega, Failide ja 
kaustade otsimine) – 6h 
3. Pahavaratõrjeprogrammid ja nende toimimine – 3h 
4. E-posti loomine, kasutamine ja haldamine (e-posti konto loomine, Elektronposti 
kasutamise ja haldamise elementaaroskused, Manuse lisamine kirjale, manuse avamine, 
Veebipõhise postkasti haldamine, Meili klientprogrammi kasutamine) – 8h 

5. CV koostamine, viimistlemine dokumendiks  ja selle e-posti teel saatmine (CV koostamine, 
motivatsioonikirja ja kaaskirja koostamine, edastamine koolitatava õpetaja e-postile) – 4h 

6. ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine (ID- kaardi kasutamise võimalused suhtlemisel 
pangaga, maksuametiga jt., e-riigi teenuste kasutamine) – 6h 
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Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Eeltööd tehes selgus, et piirkonnas on inimesi, kes ei ole arvutiga veel „sinasõbraks“ saanud 
ning see põhjustab ebakindlust nii tööturul kui ka igapäevatoimingutega toimetulemisel. See 
on põhjus, miks valisime vastava sihtgrupi ja  õpivaljundid. 

Õpiväljundite saavutamiseks on oluline, et igal õppuril on õppes osalemiseks arvutikoht. Koolitus 
toimub hästivarustatud 20 õpikohaga avarasja kaasaegses arvutiklassis. Klassis on olemas 
arvutiõppe läbiviijale vajalikud kaasaegsed esitlusvahendid (s.h interaktiivne tahvel). Koolitusel 
kasutatakse järgmisi programme: Microsoft Office 2016, LibreOffice ning internetibrausereid 
Edge ja Internet Explorer (ka Chrome jt.) 

Meie õpikeskkond toetab igati koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamist. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
Arvutiklassi arvutid (Windows 10, kursuslane võib kasutada ka oma isiklikku arvutit, sobib ka 
Windows 7) 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus 1) e-kirjade saatmine, vastamine, kirjalisad. 

2) digitaalselt allkirjastatud CV dokumendi 
saatmine 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

3. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Elmar Peterson – pensionär, endine Räpina Aianduskooli arvutiõpetaja.  

Kvalifikatsioon: Gümnaasiumi ja põhikooli informaatika õpetaja (Tartu Ülikooli Avatud Ülikool 
1998) 

 

Õppekava koostaja andmed 

Elmar Peterson - IT spetsialist, informaatika õpetaja, elmar.peterson@aianduskool.ee 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 
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