
 

ÕPPEKAVA 

 

Õppekava nimetus   Digitaalsete kompetentside  arendamise koolitus  

Õppekavarühm   Arvutikasutus 

Õppekava koostamise alus  Kutsestandard: sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14 

Sekretär, tase 5 kutset läbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7) 

AO oskused (ECDL (The European Computer Driving Licence) sertifikaat (vana nimega AO) 

tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara kasutamisel) – tabelitöötlus.  

Õppe kogumaht (ak tundides) 30  

Auditoorse töö maht    6 

Praktilise töö maht    24 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Kreenholmi 45, mille õppe- ja 

praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, 

õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad saada uusi teadmisi ja kogemusi arvuti 

programmide kasutamisest ja võimalustest, mida saab kasutada igapäeva töös. 

 

Õppe eesmärgid: 

- õppida töötama tekstitöötlusprogrammis MS Office Word kasutades õigeid töövõtteid;  

- õppida töötama tabelitöötlusprogrammis MS Office Excel kasutades õigeid töövõtteid; 

- õppida looma MS Power Point esitluse  

 

Õpiväljundid: 

- suudab teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid;  

- oskab korrektselt teksti ja tabeli programmis koostada ja kujundada; 

- oskab luua MS Power Point esitluse. 

Õppe sisu:  

Auditoorne töö – 6 ak tundi 

- MS OfficeWord kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine 

- MS Office Excel kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine 

- MS Power Point esitlusmallide loomine 

 

Praktiline töö – 24 ak tundi 

MS OfficeWord 

- Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, 

tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine); loetelu 

koostamine; 

- Tabeli loomine,  lihtsamad kujundamise võtted; dokumendipõhjade loomine ja 

kasutamine; 

- Dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste kasutamine. 

 

MS Office Excel 



- Töö lahtrite, ridade ja veergudega; töövihiku lehtede kasutamine, lisamine, 

kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine; lahtrite omadused; loendite 

kasutamine; 

- Lihtsamate valemite kasutamine; töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine); 

- diagrammide koostamine; tabeli väljatrükk. 

 

MS Power Point 

- Slaidide loomine  

- Slaidide redigeerimine, graafikute, tabelite, diagrammide, teksti lisamine 

- Esitlus 

 

Õppemeetodid: praktilised harjutused 

Õppematerjalid: õpetaja poolt jagatavad materjalid ja harjutused 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid  

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja praktilise töö sooritamine, 

vastavalt hindamiskriteeriumidele 

Hindamismeetod: Praktiline töö.  

 Praktiline töö, mis hõlmab kõiki õpitud teemasid on tehtud vastavalt nõuetele 

Hindamiskriteeriumid:  

Andmed korrektselt sisestatud ja vormindatud kasutades sobivat andmetüüpi 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Tatjana Norman - kõrgharidus, IT valdkonna õpetamise kogemus üle 10 aastat 

 


