
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

MS Excel raamatupidajatele, 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: Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents(kasutab arvutit

tasemel AO1-AO7)

4. Sihtgrupp
- vananenud teadmistega ja oskustega raamatupidajad, kes soovivad pidada

raamatupidamist MS Office Exceli programmis

- kontoritöötajad, kes vajavad laiu teadmisi tabelarvutusprogrammist

5. Õppe alustamise tingimused
- MS Office Exceli kasutamine algtasemel

- on soovitav algteadmised raamatupidamises

6. Õppe eesmärk
- arendada oskusi kasutada MS Excelit raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina

7. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- kasutab Excelis sobivaid töövahendeid töös andmetabelitega

- kasutab erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida

- koostab erinevaid aruandeid ja diagramme, kasutades liigendtabeli (PivotTable)

- kasutab erinevaid analüüsivahendeid ja analüüsib andmeid lähtuvalt oma

vajadustest põhiliste finantsfunktsioonide abil.

8. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Sissejuhatus MS Excelisse 1 Microsoft Exceli töökeskkonna

ülevaade, kiirklahvikombinatsioonide ja

menüüde kasutamine. Sisestuse

kontroll, parooliga kaitsmine, valemite

varjamine.

Töö lahtritega ja töölehed 2 Erinevad andmetüübid, lahtrite

vormindamine ja kategooria valimine.

Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid.



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Töö töölehtedega, töölehtede

grupeerimine, aknad ja nende

paigutused, töölehtede vahel liikumine.

Automaattabelite kasutamine 2 Uue tabeli loomine ja vormindamine,

dünaamiline tabel. Tabelite väljatrüki

ettevalmistus

Sorteerimine ja filtreerimine 2 Andmetabeli sorteerimine ühel või

mitmel tasemel, värvide kasutamine.

Automaatfilter ja filtrikategooriad.

Kohandatud filter ja erifilter.

Tingimusvormingu kasutamine.

Valemid ja funktsioonid 12 Valemite ja funktsioonide kasutamine

ning nende erinevused. Absoluutsed ja

suhtelised viited. Ümardamise

funktsioonid (ROUND, ROUNDUP,

ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR,

CEILING). Ajafunktsioonid.

Igapäevaste funktsioonide (AUTOSUM

nupp, IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND,

LOOKUP, VLOOKUP, MATCH,

TODAY, DATE jne). Lihtsamad

statistilised funktsioonid.

Finantsfunktsioonid. Valemite

veakontroll ja auditeerimine. Üle

töölehtede valemite koostamine.

Diagrammide loomine ja muutmine 3 Uue diagrammi loomine, erinevate

diagrammitüüpide kasutamine,

diagrammi seadistamine ja

vormindamine.

Aruannete tegemine kasutades

liigendtabeleid (PIVOT TABLE) ja

–diagramme (PIVOT CHART).

4 Uue tabeli loomine, muutmine ja

kujundamine. Andmete rühmitamine

aruannetes, kuupäevaliste aruannete

koostamine (kuude, kvartalite aastate

lõikes). Graafiku kujundamine (PIVOT

CHART)

Import ja eksport 2 Exceli tabelite ja diagrammide

kopeerimise ja kasutamise võimalused

teistes MS Office programmides.

Tulemuste prognoosimine

GoalSeek (eesmärgistatud otsing).

2 Prognooside koostamine Scenariose

abil.

9. Õppemeetodid
loeng, praktilised harjutused

10. Õppekeskkond
Arvutiklass: 20 arvutit



Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume

kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe-

ja praktikavarustust

11. Õppematerjalide loend
õpetaja poolt jagatavad materjalid ja harjutused

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktiliste tööde

sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö (andmete esitlus, valemite

koostamine)

Andmed korrektselt sisestatud ja

vormindatud kasutades sobivat andmetüüpi.

Valemid õigesti koostatud, kasutades

tabelarvutusprogrammi võimalusi,

tulemused enamasti õiged

Praktiline töö (tabeli kujundamine) Andmed õigesti sisestatud, kasutatud

sobivaid andmetüüpe ja -vormingut. Tabel

sobivalt kujundatud. Sobib trükkimiseks või

esitamiseks.

13. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Irina Malkus, kõrgharidus, vanemraamatupidaja tase 6, Ida-Virumaa Kutsehariduse

kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja. Pedagoogiline staaž: 20 aastat.
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