
TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

 

Õppeasutus:   Pärnu Saksa Tehnoloogiakool / Saksa Digikool 

Õppekava nimetus:  MS Exceli lühikursus 

Õppekeel:   Eesti keel 

Koolituse sihtrühm: Õpe on mõeldud neile, kes kasutavad oma igapäevatöös MS 

Excelit, kuid ei ole varasemalt läbinud selle õpet või soovivad 

oma teadmisi Exceli kasutamise võimalustest värskendada või 

täiendada. 

Õppe alustamise nõuded: Eeldab eelnevat kogemust MS Exceli kasutamisel.  

Õpiväljundid:  

Koolituse läbinu: 

• Oskab koostada ja vormindada tabeleid 

• Oskab töödelda tabelis olemasolevaid andmeid kasutades selleks ka 

enamlevinud kuupäeva ja kellaaja, otsingu- ja viitamise ning tekstifunktsioone 

• Oskab leida ja rakendada erinevaid sagedamini kasutatavaid matemaatilisi, 

statistilisi ja loogilisi funktsioone 

• Oskab tabelis olevaid andmeid sorteerida ja filtreerida 

• Oskab tabelis olevaid andmeid visualiseerida ja visuaali vormindada 

• Omab baasoskusi liigendtabeli ja liigenddiagrammi koostamiseks ja 

kasutamiseks 

 

Koolituse kogumaht: 8 akadeemilist tundi  

 

Koolituse sisu:  

• Excelis andmete kogumise põhitõed 

• Tabeli koostamise ja vormindamise võimalused 

• Andmetabelis väljade vormindamine ja vajadusel uute väljade loomine 

enamlevinud kuupäeva ja kellaaja, otsingu- ja viitamise ning tekstifunktsioone 

kasutades 

• Sagedamini kasutatavad matemaatilised, statistilised ja loogilised funktsioonid 

• Funktsioonide kasutamine andmete toomiseks ühest tabelist, ühelt töölehelt või 

ka ühest failist teise 

• Andmete sorteerimine ja filtreerimine 

• Visuaalide (diagrammide) loomine 

• Liigendtabeli ja -diagrammi koostamise eeldused ja eelised 

• Liigendtabeli koostamine ja muutmine 

• Liigenddiagrammi koostamine ja muutmine 

Õppekeskkonna kirjeldus:  



 

Õppetöö toimub kas tellija juures või Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli 

õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike 

arvutiprogrammide ja litsentsidega. Õppetöö tarbeks on ruumides nii 

võrguinternet kui Wifi leviala. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning 

koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele.  

 

Nõuded õppe lõpetamiseks:  

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste koolituse 

vältel. Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse 

käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. 

 

Koolitaja andmed: 

Leeni Almosen – lõpetanud 2003. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli 

sotsiaalteaduskonna psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala. On töötanud 

psühholoogia ainete ja informaatika õpetajana (2002-2004). Viimased 15 aastat 

on peamisteks tööülesanneteks olnud andmete aruandlus ja analüüs. On osalenud 

ja ka läbi viinud aruandluse ning andmete analüüsi alaseid koolitusi.  


