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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: Dokumendi ja tabeltöö oskuskoolitus, suhtlemine e-riigiga 

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 
Sihtgrupiks on inimene, kes vajab dokumendi ja tabelitega töötamise oskust oma igapäevases 
töises tegevuses.  
 

Koolituse alustamise nõuded 

 Kuulumine sihtgruppi.  

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

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Kursuse läbinu: 

 Oskab MS Word ja MS Excel vahenditega luua tekste ja tabeleid. 

 Oskab kasutada tabelarvutuses valemeid ja töödelda andmeid.  

 Teab pilvelahenduste võimalusi, oskab luua Google Drive vahendite abil dokumente ja 
tabeleid 

 Teab e-riigi võimalusi, oskab kasutada digitaalset allkirjastamist ja krüpteerimist 

 

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: 
 järgib ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel 
 tunneb arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust, väldib internmetis peituvaid ohte 
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 kasutab arvutit info leidmiseks (AO/ tasemel) ja kirjalike tööde vormistamiseks (AO3 ja 
AO4 tasemel) 

 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Antud kursus  on täienduskoolituseks kaasaegsete vahenditega töötavale inimesele. Kursus 
annab võimaluse: osalejal õppida kasutama dokumendi- ja tabelarvutuse vahendeid; praktilise 
kogemuse Google Drive võimalustest; õppida dokumentide salvestamist arhiivipüsivatesse 
vormingutesse; dokumentide vahetamist e-riigiga ja digitaalset allkirjastamist. 

Koolituse läbinu on motiveeritud iseseisev arvutikasutaja, mis  toetab tööturul konkureerimist 
ja ettevõtlusega alustamist 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

 sh kontaktõppe maht: 24 

  sh auditoorse töö maht: 6 

  sh praktilise töö maht: 18 

 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 

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. 

A: Käsitletavad teemad kontaktõppes: 

1. MS Word – 7,5h 
a) töö alustamine (1h) 

 Office 2016 ja uuema menüüd: kiirpääsuriba, menüüriba, nupuriba, hüpikmenüü 
(hüpikmenüü = kiirmenüü),teksti sisestamine ja kujundamine  

  ülaindeks, alaindeks 

  sümbolite lisamine 
b) lõigu küljendamine (2h) 

 teksti joondus, taane, rea- ja lõiguvahe 
c) lehekülje päis ja jalus (0,5h) 
d) Lehekülje katkestamine (0,5h) 
e) Laadide kasutamine (0,5h) 
f) Loetelude kasutamine (0,5h) 
g) Piltide kasutamine (1,5h) 

 piltidega lehekülgede küljendamine, pildi lõikamine, pildi mähkimine 

 failisuuruse optimeerimine 
h) Ühiskirjutamine (1h) 

 muudatuste jälgimine, aktsepteerimine, tagasi lükkamine. Kommenteerimine 
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2. MS Excel – 8,5h 
1) töö alustamine (0,5h) 

a) lahter, lahtri aadress, aktiivne lahter, lahtritel liikumine ja hiirega märkimine; 
b) ploki märkimine, ploki aadress (kasutusel ka kirjapilt „blokk“); 
c) inforiba info lugemine (lahtrite summa jms); 

2) tegevused ridade ja veergudega (0,5h) 
a) lisamine, kustutamine 
b) laiuse ja kõrguse muutmine 
c) peitmine 
d) teisaldamine 
e) kopeerimine 

3) andmete sisestamine, andmetüübid (0,5h) 
a) töölehed, -lisamine, -ümbernimetamine, -kustutamine; lahtrite kommentaarid 

(0,5h) 
4) Valemid (1,5h) 

a) valemid (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine; funktsioonid SUM, AVERAGE, 
MIN, MAX) 

b)  suhteline ja absoluutne lahtriaadress valemis 
5) tabeli kujundamine (0,5h) 

a) kiirkujundused, raamijooned, taustavärvid, mitmerealine tekst tabeli lahtris, lahtrite 
ühendamine 

6) diagrammid (2h) 
a) loomine, muutmine, kasutamine tekstides 
b) kiirkujundused 

7) töötamine suurte andmetabelitega (2h) 
a) andmete sorteerimine, filtreerimine, peitmine, esimese rea ja/või veeru 

külmutamine, esimese rea ja/või veeru korduvprintimine 
8) trükkimine ja trükiks seadistamine (0,5h) 

a) paanide külmutamine 
3. Google Drive – 4,5h 

1) Pilvelahenduste lühitutvustus, SkyDrive, DropBox, Zoho, GoogleDrive (3 h) 
2) Googe Drive vahendid (1,5h) 

a) Google Drive tööriistade lühitutvustus: dokument, tabel, esitlus, joonistus 
b) failide jagamine, õigused 

 

4. Suhtlemine e-riigiga – 3,5h 
1) Digidoc (1,5 h) 

a) digiallkirja fail, krüpteeritud fail 
b) hea tava, arhiivipüsiv vorming 

2) kodanikuportaal (2h) 
a) dokumendihoidla kui pilverakendus, dokumentide saatmine riigiasutuste 

dokumendiregistritesse, kodanikupostkast 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub Põlva Kooli kaasaegse sisustusega  15  kohaga avaras arvutiklassis, mille kasutamine 
toetab igati õpiväljundite saavutamist. 

Õppematerjalid ja –vahendid  
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Kasutatakse tarkvara Office 2016 

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 Hinnatakse juhises ettenähtud tekstifaili ja 
dokumendi koostamise (s.h.dokumendi 
materjalide otsimist õigetest allikatest), 
digiallkirjastamise ja digidokumendi saatmise 
oskust. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 
Kristi Kurg 
Töökoht: Põlva Kool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja. 
Haridus: Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (magister), Tartu Ülikool (lõpetamise aasta 
2011) 
Täiskasvanute koolitusi olen läbi viinud alates 2014 aasta oktoobrist.  
Viimasel kahel aastal ei ole koolitusi läbi viinud.  

 

Õppekava koostaja andmed 
Kristi Kurg – Põlva Kooli matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Kristi.kurg@hot.ee  

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