
 

Koolitusasutuse nimetus      ALU RAHVAÕPISTU 

  

1. Õppekava nimetus ARVUTIÕPE ALGAJATELE  (30 akadeemilist tundi) 

 

2. Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus (ISCED – F 2013) 

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

Koolituse eesmärk on anda õppijale koolituse lõpuks oskus kasutada iseseisvalt infotehnoloogia 

vahendeid vajaliku info leidmiseks, suhtlemiseks, igapäevaseks asjaajamiseks. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

1) oskab iseseisvalt kasutada infotehnoloogiavahendeid; 

2) tunneb failihaldust;  

3) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;  

4) kasutab internetti info hankimiseks, suhtlemiseks, igapäevaseks asjaajamiseks. 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused  

Põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud jt kes soovivad õppida 

tänapäeva infotehnoloogiat  igapäevaelus kasutama. Õppe alustamise tingimused puuduvad. 

 

5. Õppe maht 

Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, mis sisaldab auditoorset õpet koos praktiliste 

harjutustega. 

 

6. Õppe sisu 
 

 

Teema Tundi (ak tunnid) 

Sissejuhatus infotehnoloogiasse, veebikeskkonna Zoomi/Teams 

tutvustamine 
2 

Kodutöö ehk töötamine kodust; videokõned ja nende turvalisus, 

etiketist; kuidas valida rakendust Google Meet, Skype, Messinger, 

Facetime, Teams jms 

4 

Teeme Gmaili konto; kuidas Gmaili e-post toimib; teksti tõlkimine 

Google Translate abil; küberhügieen ja internetiturvalisus 
4 

Google Meet videokõne programmi tutvustus; failide ja kaustade 

loomine, nime andmine, kopeerimine, salvestamine 
3 

Lemmikute lisamine (favorites/bookmarks); internetilehtede ajaoo 

vaatamine; kopeerimine, kleepimine 
4 

Dokumentide allalaadimine ja salvestamine; kuidas vajalikke kaustu 

ja faile üles leida; failide salvestamine ja ümbernimetamine 
3 

 Otsingumootorid ja nende ajalugu; kuidas ja milliseid 

otsinugumootoreid kasutada; youtube.com kasutamine ja info 

otsimine 

3 

eID, mobiil ID, Smart ID kasutamine; Eesti.ee lehekülje ülevaade, 

minu andmed, @eesti.ee postkasti suunamine isiklikule e-posti 

aadressile 

4 

Populaarsemad e-keskkonnad: eesti.ee, digilugu.ee, Maksuamet, 

Pensioniamet, energia/vee operaatorid, TV/internet/mobiilside 

operaatorid, peataus.ee, postiindeksid jne; kokkuvõte koolitusest 

3 



 

8. Õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

Koolitusel hinnatakse praktilisi harjutusüleasndeid skaalal sooritatud/mittesooritatud.  

Koolituse edukaks läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 75% õppetööst ja vähemalt 75% 

harjutusülesannetest on „sooritatud“.   

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Vähem kui 75% koolitusel osalejatele ja/või 

vähem kui 75% harjutusülesannete mittesooritanutele väljastatakse tõend koolitusel osalemise 

ja läbitud tundide kohta. 

 

9. Koolitaja klassifikatsioon 

Kõrgharidus ja/või täiskasvanute õpetamise kogemus. 

 

 


