
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:                                                    
Haapsalu Rahvaülikool  

                                                                                                   
2. Õppekava nimetus:  

Arvuti ja nutiseade igapäevaste kaaslastena               
 
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):  

Arvutiteadused 
 

4. Õppe kogumaht:  
30 auditoorset tundi 
 

5. Õppekava koostamise alus:  
Puudub 

 
6. Sihtgrupp:  

Vähese digipädevuse oskusega vanemaealised  
 
7. Õppe alustamise tingimused:  

Arvuti ja nutiseadme kasutamise oskus algtasemel 
 

8. Õppe eesmärk:  
Pakkuda vanemaealiste arvutiõpet, mis toetab igapäevaelu suhtlust ning 
võimaldab neil paremini toime tulla igapäeva- ja tööelu asjaajamises. 

 
9. Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:  

 loob, salvestab, teisaldab, leiab ja kustutab faile; 

 haldab faile arvuti, nutiseadme ja pilve vahel; 

 leiab internetist vajaliku info; 

 tõlgib interneti abil teksti ja liigutab tekste erinevate keskkondade vahel; 

 leiab internetist vajalikud tooted ja sooritab veebipoes oste; 

 töötleb fotosid ja hoiustab neid pilves;  

 mõistab arvutiekraanile sagedamini ilmuvaid teateid ja oskab nende kohta 
infot leida; 

 toimetab veebikeskkonnas turvaliselt; 

 sooritab makseid nutiseadmes. 
 

10. Õppesisu: 



 Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, 
kaustade otsing, kustutamine (4 akadeemilist tundi) 

 Failihaldus arvuti ja nutiseadme ning pilve vahel (4 ak tundi) 

 Internetist vajaliku info otsimine, otsingumootorid (2 ak tundi) 

 Kopeerimine ja kleepimine ühest keskonnast teise (2 ak tundi) 

 Tõlkimine interneti abil, tõlgitud teksti kopeerimine ja kleepimine (2 ak 
tundi) 

 Veebipoodide kasutamine, internetis maksmine, kaupade ja teenuste 
otsimine  (4 ak tundi) 

 Fotode hoiustamine pilves, lihtne töötlemine (4 ak tundi) 

 Arvutiekraanile ilmuvatest teadetest arusaamine, nende kohta info 
otsimine ja vastavalt tegutsemine (2 ak tundi) 

 Veebikeskonnas toimetamise turvalisus, kuidas vältida turvariske (2 ak 
tundi) 

 Nutiseadmega maksete sooritamine, kliendikaartide kasutamine, 
pangarakendused (4 ak tundi)  

 
11. Õppemeetodid:  

Esitlus, grupi- ja paaritöö, praktiline töö arvutite ja nutivahenditega.  
 

12. Iseseisev töö:  
Iseseisev harjutamine kodus.  

 
13. Õppematerjalide loend:  

Koolitaja koostatud töölehed 
 

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid: 
Õpilane sooritab praktilised tööd õpitud teemavaldkondades, millega näitab, et 
õpiväljundid on saavutatud. 

 
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Arvutikasutuse ülesanne  Ülesanne vastab koolitaja poolt etteantud 
kriteeriumitele.  

Nutiseadme kasutuse ülesanne  Ülesanne vastab koolitaja poolt etteantud 
kriteeriumitele. 

 
15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 

Kursuse läbinutele ja praktiliste tööde sooritanutele väljastab Haapsalu 
Rahvaülikool koolituse läbimist ja selle mahtu tõendava tunnistuse.  
 
 



16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 
kirjeldus:  
Informaatikaalane kõrgharidus; informaatikaalaste kursuste labiviimise kogemus 
(on läbi viinud vähemalt viis vähemalt 20-tunnist kursust).  
 

17. Õppekava kinnitamise aeg: 15.01.2020 


