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Õppekava nimetus 

Arvutikasutaja baaskoolitus (Word, Excel, Internet) 

 

Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile)  

Arvutikasutamine 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpuks õppija oskab kasutada elementaarseid arvutikasutamise võtteid ja teab kuidas 

ennast iseseisvalt edasi arendada.  

Koolituse läbinu:  
- kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel,  
- koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente (sh CV, kaaskirja, motivatsioonikirja  

  koostamine) ,  
- allkirjastab dokumente digitaalselt, 
- koostab ja töötleb juhendite abil lihtsaid tabelarvutus tabeleid,  

- teostab juhendi abil olulisemaid failioperatsioone, 
- koostab ettekandeid,  

- leiab iseseisvalt internetist vajalikku infot (sh tööotsingu portaalidest) ,  
- kasutab iseseisvalt elektronposti. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Algteadmised arvuti kasutamisest (Internetis lugemine, lihtne teksti kirjutamine Word-s jm).  

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 

Õppe kogumaht on 110 õppetundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd. 

 

 

Õppesisu:  

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi 

tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word, tabeltöötlusprogrammis Microsoft Excel ja 

esitlusprogrammis Microsoft PowerPoint. 

Sissejuhatus 

 ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine); 

 töölaud, ikoonide kasutamine; 
 andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, 

kustutamine; 

 operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine. 

Tekstitöötlusprogramm (MS Word) 
 Word'i töökeskkonna kohaldamine, lehe määrangud; 

 uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine; 
 teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine; 
 lehekülgede numeratsioon, järjehoidjate kasutamine, joonealused ja lõpuviited, töö 

kommentaaridega, muudatuste jälitamine, stiilide kasutamine ja loomine, pildiallkirjad, 

sisukorra koostamine, õigekirjakontroll); 

 objektide lisamine dokumenti. 

 töö Wordi tabelitega; 

Tabeltöötlusprogramm (MS Excel) 



 andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, 

kopeerimine; 

 tabeli kujundamine; 
 tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk; 

ID-kaardi kasutamine 

 ID-kaardi kasutusalad; 

 ID-kaardi tarkvara tutvustus; 

 digitaalallkiri. 

E-post 

 e-posti kasutamine töökohale kandideerimisel; 

 veebipõhise postkasti loomine; 

 e-kirja koostamine ja saatmine; 
 e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine; 

 CV koostamine ja saatmine. 

MS PowerPoint’is ettekande loomine; 

 slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine, peitmine; 

 tabelite, diagrammide ja struktuurskeemide kasutamine ettekandes; 

 ettekande esitlus, lisavõimalused ettekande esitlemisel. 

 

 

Õppemeetodid ja õppevahendid 

Õppesisu käsitleb nii teoreetilisi loenguid, praktilisi ülesandeid kui ka iseseisvat tööd. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi arvutiklass. 

 

Õpingute lõpetamise tingimused, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundidest ja iseseisvate tööde 

tegemine.  

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend) 

Kursuse lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengutkajastava tunnistuse, juhul kui õpingute 

lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, 

kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  

Kõrgharidus. Matemaatika või informaatika õpetaja, informaatika- alaste kursuste labiviimise 

kogemus. 


