
 

 

Õppekava nimetus Arvuti algõpe 

Õppekavarühm  Arvutikasutus 

Õpiväljundid 

 

Koolituse lõpuks õppija: 

• oskab sisestada teksti, redigeerida, salvestada ja printida 

• teab kuidas veebilehtedelt infot leida 

• omab e-posti kontot, teab kuidas kirju lugeda, kirjutada ja saata 

• oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabelid ja teha arvutusi 

Õpingute alustamise 

tingimused 

Kõigile, kes soovivad alustada arvuti kasutamist. Õppe alustamise tingimused 

- nõuded puuduvad. 

Õppe kogumaht  30 ak.t. 

Õppekava sisu 

 

 

• Windows töökeskkond (töölaud, Start menüü, tegumiriba jne); 

• hiire ja klaviatuuri kasutamine; 

• tekstitöötlus: teksti sisestamine, salvestamine ja printimine 

• tabeltöötlus: tabelite sisestamise põhireeglid, salvestamine ja 

printimine 

• interneti kasutamine, erinevad veebilehed, info leidmine 

• e-posti konto loomine, kirjade kirjutamine, lugemine ja vastamine 

Õppekeskkonna 

kirjeldus  
Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja 

praktilise koolituse läbiviimist. Õppe paremaks läbiviimiseks 

õppeklassides on olemas püsiv internetiühendus. 

Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas soe ja hea valgustusega 

õppeklass teoreetilise õppetöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja 

videotehnikaga. Varustus: lauad ja toolid õppijatele, õpetaja laud ja 

tool, tahvel. 

Lisaks: 

* videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks 

* õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija 

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu 

ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Õppematerjalide loeng Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, 

tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks  

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% 

õppetundides, praktilistes toimingutes ja töödes; esitama kõik nõutavad 

tööd ning iseseisvalt tehtud tööd. Positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb 

väljundipõhises hindamises täita kõik hindamiskriteeriumid.  

Väljastatavad 

dokumendid  

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 

70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja 

õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.  

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale 

juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse 

käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud 

kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid  

Koolituse 

läbiviimiseks vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus koolitaja  

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas  

 


