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PERSONAALSETE DIGIOSKUSTE ARENDAMINE 
ÕPPEKAVA 

1. ÕPPEKAVARÜHM: 0611 Arvutikasutus (ISCED – F 2013) 

2. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kasutada igapäevaselt 
erinevaid digiteenuseid. 

Koolituse lõpuks õppija: 
 mõistab, et digimaailmas oritenteerumine ning digiteenuste kasutamine aitab elus 

paremini toime tulla; 
 kasutab digiteenuseid, eelkõige oma õiguste realiseerimiseks ja kohustuste 

täitmiseks; 
 kasutab kaasaegseid mobiilirakendusi; 
 kasutab kaasaegseid autentimisvahedeid; 
 haldab ja koostab erinevaid dokumente e-keskkondades; 
 tagab enda turvalisuse digiteenuste kasutamisel ning lahendab probleemid, mis 

võivad tekkida e-teenuste kasutamisel. 

3. SIHTGRUPP 

Põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised, 
elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud. * 

4. ÕPPE MAHT JA ÕPPEKESKOND 

Õppemaht: koolituse kogumaht 24 akadeemilist tundi.  

Õppekeskkond: õpperuumis on tahvlid, arvutid, printer, koopiamasin, audio- ja 
videotehnika; õpperuumides on olemas nõuetele vastav loomulik valgustus, kunstliku 
valgustuse valgustid on hõõglamp valgustus; ruumides on olemas loomulik 
ventilatsioon. 

5. ÕPPE SISU 
Oluline on arvestada õppurite elukogemust ja tegevusvaldkonda. Õppetegevuses on 
põhirõhk uute teadmiste omandamisel, seni omandatud teadmiste süvendamisel ja 
oskuste arendamisel. Õppeprotsessi põhikomponentideks on oskustasemete testimine, 
koolitusvajaduse täpsustamine, teooria-praktika suhe ja erisoovide täpsustamine, 
koolituse eesmärkide teadvustamine osalejatele. 

Teemad: 
 Riigiportaal eesti.ee. 
 Avalikud digiteenused. Riigiasutused. Ettevõtjaportaal. Portaal Ametlikud 

Teadaanded. Portaal Maksu- ja Tolliamet. Portaal Riigiteataja. 
 Ettevõtete digiteenused. 
 Interneripankade digiteenused. 
 Mobiilsed rakendused. 
 Videokõned. 
 Vipemaksed. 
 Turvanõuded. 
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6. ÕPPEMATERJALID: Koolitaja poolt loodud õppematerjalid, millest koolitujad 
koostavad iseendale õpimapi. 

7. LÕPETAMISE TINGIMUSED: Osalemine vähemalt 75% õppetööst. Õpitulemusi 
hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja kokkuvõtvalt kursuse lõpul seminaril. Nii 
jooksvate õpiülesannete lahendamise kui seminaril hinnatakse: 1) õppe plaanipärasust; 
2) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist; 3) õpilasepoolset praktilise 
tegevuse mõtestamist; 4) õpilase arengut. 

8. LÕPETAMISEL ANTAV DOKUMENT: Tõend. 

9. KOOLITAJA: Vähemalt 5-aastase digivaldkonna õpetamise teadmiste ning 
nõustamise kogemusega ja spetsialist. 

 
 
 
 
*  elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud - kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel   
osalenud 
 


