
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

Digitaalsete kompetentside arendamise koolitus, 30 tundi

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

0611 - Arvutikasutus

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 30

kontakttunde: 30

3. Õppekava koostamise alus
AO oskused (ECDL (The European Computer Driving Licence) sertifikaat (vana nimega

AO) tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara kasutamisel) –

tabelitöötlus. Kutsestandard: sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14 Sekretär, tase 5 kutset

läbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7)

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

programmide kasutamisest ja võimalustest, ning oma tööalase konkurentsivõime

parandada.

5. Õppe alustamise tingimused
arvuti kasutamise kogemus algtasemel

6. Õppe eesmärk
- anda teadmisi SMART tahvli kasutusvaldkondadest ja võimalustest;

- luua ja kasutada interaktiivseid materjale õppeprotsessis;

- õppida töötama graafiliste objektidega MS Office Word abil

- õppida looma MS Power Point esitluse

7. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- kasutab interaktiivseid võtteid õppeprotsessis

- oskab töötada SMART tahvliga

- töötab graafiliste objektidega MS Office Word abil

- oskab luua MS Power Point esitluse

8. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

MS Power Point 10 - Töö slaidiga

- Töö tekstiga

- Slaidide redigeerimine, graafikute,

tabelite, diagrammide lisamine

- Töö meediaga

- Animatsioon, efektide ja muusika

lisamine,

- Esitlus



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Töö graafikaga MS Office Word abil 6 - Töö graafiliste objektidega

- Piltide lisamine

- Piltide redigeerimine

- Kadreering

- Objektide toimetamine

SMART tahvli kasutamine 10 - SMART tahvli funktsioonid ja

instrumendid

- SMART tahvli kasutusala ja

võimalused

Interaktiivsed õppematerjalid 4 - Interneti ressursside kasutamine

õppeprotsessis

- Interaktiivsete materjali koostamine,

loomine ja kasutamine õppeprotsessis

9. Õppemeetodid
Praktilised harjutused

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

praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat,

õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust.

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja praktilise töö

sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö Praktiline töö, mis hõlmab kõiki õpitud

teemasid on tehtud vastavalt nõuetele

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tatjana Norman - kõrgharidus, IT valdkonna kogemus üle 15 aastat
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