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Täiendusõppe õppekava 

EVC0192 - Digitaalne kirjaoskus 

Virumaa kolledž 

õppekava kood EVC0192 

nimetus e.k. Digitaalne kirjaoskus 

maht tundides 52 sh. kontaktõpe - 26, iseseisev õpe - 26, muu - 0 

õppekava maht (EAP) 2 

hindamiskriteeriumid e.k. Kursuse jooksul lahendavad õppijad praktilisi ülesandeid. Arvestus koosneb praktiliste 

ülesannete kontrollist. Kohustuslik: vähemalt 70% kontakttundides osalemine ning 70% 

praktiliste ülesannete sooritamine. 

Ülesande püstitus ja esitamise tähtaeg iga kodutöö kohta teatatakse kursuse 

õpikeskkonnas. 

Hindamiskriteeriumid: 

Praktikumide ülesanded ja harjutused, kodutööd: Kõik praktikumide harjutused ja 

ülesanded peavad olema lahendatud, sh iseseisvaks tööks määratud harjutused. Peale töö 

läbivaatamist teatab õppejõud õpikeskkonna kaudu, kas töö on aktsepteeritud või mitte, 

ning parandamisele kuuluvad vead ja puudused tuleb parandada ja esitada töö uuesti. Töö 

aktsepteeritakse, kui kõik ülesanded on lahendatud; ükski lahendus ei sisalda olulisi vigu; 

vormistus on korrektne ja vastab nõuetele.  

Lõpphindamisele pääsemise eeldused: arvestuseks peavad olema sooritatud kõik esitatud 

ja aktsepteeritud kodutööd ning tehtud kõik praktikumide harjutused ja ülesanded. 

Arvestuse tulemus fikseeritakse mitteeristuvas hindamissüsteemis (A/MA).  

eesmärgid e.k. Süvendada ja laiendada läbi praktiliste ülesannete oma digipädevusi, et olla tööjõuturul 

konkurentsivõimeline. Anda teadmised kontoritarkvara ja koostöökeskkondade, sh 

tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara ning pilvelahenduste kasutamisest; 

käsitletakse ka netiketti, digiallkirjastamist jm igapäevatöös vajalikku digioskuseid. 

õpiväljundid e.k. Kursuse läbinud õppur valdab interneti-, pilve- ja kohtvõrgu teenuseid; kontoritöö 

vahendeid sisult ja tehniliselt korrektsete dokumentide koostamiseks ja vormistamiseks; 

valdab vajalike meetodite, funktsioonide ja avaldiste kasutamist andmete töötlemiseks, 

analüüsimiseks ja andmete alusel päringute koostamiseks; kasutab 

tabelarvutusprogramme efektiivselt keskmise keerukusega rakenduste loomiseks, 

diagrammide ja graafikute tegemiseks, tulemuste hoiustamiseks ning esitamiseks, sh 

esitlustarkvara abil; tunneb ja oskab kasutada eri elektroonilisi koostöökeskkondi, sh 

reaalajasuhtlust jm. Tunneb netiketti, infoturbega seotud ohtusid ja võimalusi, sh Eesti 

eID/mID aluspõhimõtteid. 

sisu e.k. Kontoritarkvara, sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara, virtuaalsed 

koostöökeskkonnad ning pilvelahendused. Eesti eID/mID, sh digiallkirja aluspõhimõtted. 

Iseseisev töö seisneb koduste ülesannete lahendamises, et korrata kursusel õpitut.  

sihtgrupp e.k. Kõik ettevõtete, asutuste jmt töötajad, kes vajavad igapäevatöös kontori- ja 

esitlustarkvaraga töötamise oskuseid jm digipädevusi. Vajalikud arvutikasutuse 

baasoskused. 

 
 


