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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Arvuti kasutamine igapäevatöös 

Õppekavarühm: Arvutikasutus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Vähese arvutikasutamise kogemusega täiskasvanud või madala erialase kvalifikatsiooniga 
töötajad või aegunud oskustega täiskasvanud kelle arvutikasutamise oskused vajaksid 
arendamist.  

Koolituse alustamise nõuded 

 Soovituslik on, et osalejal on e-posti aadress ja on pidanud kirjavahetust. 

 Kuulumine sihtgruppi.  

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

Rühma optimaalne suurus 

Osalejaid 12 

Koolituse õpiväljundid 

 mõistab oma vastutust elektroonilise info kasutamisel ja säilitamisel 

 suudab sihipäraselt teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid, 
neid korrektselt viimistleda ja kujundada 

 on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti. 

 teab interneti olemust ja ohtusid ning otsingumootorite olemust (sh. oskab kasutada 
arvuti viirusetõrje programme); 

 

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 
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c) tasemeõppe floristi õppekava, tase 4, moodul 7 (arvutiõpe). 
Kompetentsid: *  järgib ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamiasel 

 tunneb arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasurust, väldib internmetis peituvaid ohte 
 kasutab arvutit info leidmiseks (AO/ tasemel) ja kirjalike tööde vormistamiseks (AO3 ja 

AO4 tasemel) 
 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

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 üksikute arvuti 
kasutusoskustega. Samas on piirkonnas ajaasustusega majapidamistes arvutite kasutus olnud 
senini tagasihoidlik, kuid e-keskkonna oluline vajadus nii töö- kui sotsiaaleluvaldkonnas 
muutub üha olulisemaks ning seega on suurenenud vajadus vastava koolituse järele. Sellest 
tulenevalt ei ole me sihtgrupi määratlemisel piirdunud kitsa valdkonna töötajatega, vaid laiema 
sihtgrupiga. 

Kursus saab toimuma piirkonna vajadusi arvestades õhtuti ja nädalavahetustel. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 48h 

 sh kontaktõppe maht: 48h 

  sh auditoorse töö maht: 10h 

  sh praktilise töö maht: 38h 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

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

A: Auditoorses töös käsitletavad põhiteemad on:  10 h 

1. Tekstitöötluse põhimõte ja kasutusalad – 0,5h 
2. Tekstidokumendi kujundamine -2h 
3. Nõuded ametikirjadele ja kandideerimisdokumentidele -1h 
4. Tabelarvutuse põhimõte ja kasutusalad - 0,5h 
5. Arvutustabelite ja diagrammide loomine – 2h 
6. Eesti e-riigi teenused (Mida kujutab endast e-riik? Võimalused suhtlemiseks 

interneti teel maksuametiga, omavalitsustega jt. riigiasutustega. Valimised 
interneti teel. Riigiportaal eesti.ee. e-kool, e-töötukassa, e-maksuamet. Enda 
andmete päring) – 3h 

7. Viirustõrje programmid ja nende kasutamine (Viirused, viirusetõrje-programmid, 
vabavaralised ja tasulised. Erinevate viiruste vormid, viirustest hoidumine, kuidas 
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käituda viiruseohu või viirusenakkuse korral. Õiguskaitse ja arvutikasutust 
puudutav seadusandlus) – 1h 

 

B: Praktilises töös käsitletavad põhiteemad on: 38h 

1. Tekstitöötlusprogrammi Word kasutamine (tekstidokumentide koostamine ja 
vormistamine, tabelite koostamine ja nendesse andmete lisamine, s.h piltide 
lisamine)-10h 

2. Ametikirjade koostamine ja nende saatmine e-postiga – 4h 
3. Tabelarvutusprogrammi Exel kasutamine (tabelite koostamine ja vormistamine, 

diagrammide loomine) – 18h 
4. Info jm. materjali otsimine internetist – 4h 
5. Eesti e-riigi teenused (võimaluste otsimine, tutvumine, kasutamine)– 4h 
6. ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine (ID- kaardi kasutamise võimalused 

suhtlemisel pangaga, maksuametiga jt. Dokumentide digiallkirjastamine) – 2h 

 

Õppemeetodiks on loeng praktiliste näidete toel, praktiline töö arvutil, selgitused, arutelud. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpiväljundite saavutamiseks on oluline, et igal õppuril on õppes osalemiseks arvutikoht. 
Koolitus toimub hästivarustatud kaasaegses 20 õpikohaga avaras arvutiklassis. Klassis on olemas 
arvutiõppe läbiviijale vajalikud kaasaegsed esitlusvahendid(s.h interaktiivne tahvel). Koolitusel 
kasutatakse järgmisi programme: Microsoft Office 2016, LibreOffice. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
http://www.helia.ee/koolitus 
http://www.metshein.com 

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. 

Hindamismeetod(id) Hindamiskriteeriumid 

Arvestus  Tekstiredaktoriga koostada loosiga tõmmatud 
teemal kokkuvõte internetist (s.h. sisaldab tabelit 
ja pilti) 

 CV ja/või motivatsioonikirja ja/või kaaskirja 
koostamine 

 E-riigi teenuste leidmine ja ID kaardi kasutamine 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud. 

 

 

1. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Elmar Peterson – Räpina Aianduskooli arvutispetsialist, 19 aastat kogemus täiskasvanute 
arvutialaste koolituste läbiviijana. Lõpetanud Tartu Ülikooli informaatika õpetajana. 

http://www.helia.ee/koolitus


4 

Valdur Truija – Räpina Aianduskooli õpetaja (arvutiõpetus, matemaatika, füüsika) aastast 2002. 

 

Õppekava koostaja andmed 

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

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

 

mailto:elmar.peterson@aianduskool.ee

