
Cinemer Meediakooli “ARVUTI KASUTAMISE ALGKURSUS” 
õppekava

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Arvuti kasutamise algkursus

3. Õppekavarühm:

Arvutikasutus 

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

110 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Üks 
akadeemiline tund on 45 minutit.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpilase huvi ja vajadus antud teadmisi saada. Õpilane võetakse Kooli vastu sooviavalduse alusel.
Vajalik arvuti ja Ms Office’i olemasolu.

6. Õppe eesmärk: 

Õppida töötama arvutiga, tegema toiminguid failidega, osata töödelda teavet, töötada tabelitega, 
luua ja redigeerida tekste jne.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● käsitseb arvuti hiirt ja klaviatuuri;
● teab ja eristab arvuti koostisosi;
● saab kogu vajaliku teabe arvuti konfiguratsiooni kohta;
● on võimeline jälgima arvuti korrasolekut ja tegema ennetavat hooldust;
● loob faile ja salvestab neid erinevates vormingutes;
● teeb failidega põhitoiminguid;
● teeb tekstitöötlust tekstiredaktoris Word pad;
● teeb Windows 10 failidega põhitoiminguid;
● töötab Windows 10 peamiste programmidega;
● loob ja redigeerib tekstiteavet tekstiredaktoris Word;
● loob värviredaktori abil graafilisi pilte;
● teeb arvutusi Exceli arvutustabelite abil;
●töötab Exceli arvutustabelite ja elektrooniliste andmebaaside abil;



●loob esitlusi PowerPointi abil;
● töötab arhiividega;
● töötab Internet Exploreri, Google Chrome'i abil;
● töötab Google'i teenindussüsteemiga ja loob Gmaili postkasti;
● avab ja salvestab veebilehti;
● töötab otsingumootoritega,
● on võimeline teavet skannima ja printima.

8. Õppesisu:

Tutvumine

● koolituskursuse ülevaade
● arvuti ohutus
● teabe liigid ja edastamine

 Arvutitehnoloogia arengu ajalugu

● arvuti arendusetapid
● arvuti täiustamine
● kaasaegne arvutitehnika

Arvuti moodustavad seadmed
● peamised elemendid ja nende eesmärk
● sisend- ja väljundseadmed
● "hiir", klaviatuur, monitor, süsteemiplokk, 

printer, skanner, modem, emaplaat, kõvaketas

Hiire klahvide põhifunktsioonid
● klaviatuuriga töötamine, põhifunktsioonide 

klahvid
● klaviatuur alumine ja ülemine register
● keele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine

Klaviatuuri valdamine
● kirjutamine märkide abil
● programmi Notepad valdamine
● funktsiooniklahvid



RAM ja ROM mälu
● operatiivmälu
● kõvaketas
● välised andmekandjad

Kontekstimenüüde ja akendega töötamine
● kaustade ja failide loomine
● kausta seadistamine
● kaustade ja failide ümbernimetamine
● failide kustutamine ja taastamine

Töö Explorer’iga
● failide salvestamise struktuur
● kaustade ja failide teisaldamine ja 

kopeerimine
● otsingufunktsioon ja failitüüp

Töötamine operatsioonisüsteemis Windows 10
● teabe säilitamise korraldamine
● töölaud ja selle struktuur
● töölauaikoonide tähendus

Start-menüü Windows 10 operatsioonisüsteemis
● ülevaade programmidest
● kontrollpaneel
● süsteemi utiliidid
● abiprogrammid

WordPad’i tekstiredaktor
● funktsioonide ülevaade
● praktilised ülesanded

Graafiline redaktor Paint
● funktsioonide ülevaade
● õppevahendid

Pildi redigeerimine teenuses Paint
● graafika kärpimine ja teisaldamine
● “kääride” programm



Abisüsteemi kasutamine
● Windows 10 süsteemi kohandamise 

funktsioonid
● menüü Minu Arvuti ülevaade
● süsteemi kaustad ja failid
● arvutisüsteemi nõuded

Kasutajaprofiili loomine
● andmekaitse
● funktsioonide ja õiguste piiramine

Tööprotsesside ülevaade
● töö Task Manager’iga
● operatsioonide sundlõpetamine

Programmide installimine ja kustutamine
● tööfailide asukoht
● sildid
● multimeedia programmid

Arvutiviirused
● viirusetõrje ülevaade
● arvutiviiruste vastu võitlemine ja arvuti 

nakatumise vältimine

Test.

Testitulemuste analüüs, tagasiside.

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, praktika, test.

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal. Prinditavate tööde tegemine, postkasti, tabelite, dokumentide loomine jne.

11. Õppekeskkonna kirjeldus:



Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on sobiv täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava 
eesmärkide ja õppeväljundite saavutamiseks. Õppetöö toimub nii loenguruumis kui ka 
arvutiklassis. Õpetajatel on juurdepääs paljundusmasinale ja printerile. Õppevahendite 
maksumus on lisatud õppemaksule ning Õppija ei pea ise midagi juurde ostma. Kasutuses olevad
ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

Teoreetiline materjal õppetööks ja allikad, mille põhjal on kursus loodud:

1. “Windows 10 - Все об использовании и настройках” А.П. Ромель, М.А. Финкова, 
М.Д. Матвеев, Наука и техника, 2016. 

2. “Windows 10. Новейший самоучитель” В. Леонтьев, Эксмо, 2015. 
3. “Краткий самоучитель Word и Excel”  К.И Шагако, Эксмо, 2013.
4. “Как работает Google” Э. Шмидт, Р. Джонатан, Эксмо, 2015.
5. Õpetaja poolt koostatud materjal.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud 
vähemalt 80% tundides ja täitnud kodused ülesanded. Väiksema osalemisprotsendi korral 
väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendikursusel 
osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub 
vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õpilane mõistab saadud õppematerjal ja oskab selle baasil ise tegutseda. Oskab küsida abi ja 
nõu. Orienteerub õpitud sõnavaras. Ülesannete täitmine ja lõputest.

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

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk 
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Meediakooli Cinemer registrikood ja 
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli 
juhataja poolt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Meediakooli Cinemer direktor.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud 
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe 
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust. 



18. Õppekava kinnitamise aeg: 02.01.2021 a, käskkirjaga nr 1


