
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus:  Järvamaa 

Kutsehariduskeskus 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Laotarkvara ABC 

 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Transporditeenused 

 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Koolituse sihtrühmaks on transporditeenuste ja logistika valdkonna töötajad, väikeettevõtjad, 

kelle tööülesandeks on Directo majandustarkvaras lao moodulis laoarvestuse funktsioonide 

kasutamine, kuid kelle teadmised muutuvas töömaailmas vajavad täiendamist. 

 

Grupi suurus: 8 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded:  

Arvuti  kasutamise baasteadmised 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks. 

 Sisestab laoprogrammi ostu-, müügi- ja laomoodulisse tootega seotud info korrektselt; 

 Kasutab laotarkvara sihipäraselt; 

 Kontrollib laoseisu ja teeb muudatusi vajalike toodete suhtes vastavalt tööülesandele; 

 Teeb laoprogrammis laoväljastuse vastavalt kliendi tellimusele; 

 Selgitab inventuuri ettevalmistustöid ja läbiviijate kohustusi ja vastutust. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Laotöötaja tase 4 
B.2.1 Kauba vastuvõtmine 
B.2.2 Kaupade hoiustamine 
B.2.3 Kauba väljastamine 
B.2.5 Laotöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse laotöötaja eriala. 
Erinevate IKT vahendite kasutamine on läbiv kompetents erinevates kutsestandardites. 

 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
18 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Laoprogrammi funktsionaalsus ja kasutamine laotöös. 18 tundi (4 audit. ja 14 pr)  

Laoarvestuse ja inventuuri põhimõtted. 8 tundi (4 audit ja 4 pr). 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse logistika labori õppeklass. Digitaliseeritud labor, kus on 15 

arvutiga varustatud töökohta, koolisisene arvutivõrk ja kiire internetiühendus. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 70%, ja sooritada praktiline 

ülesanne. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui 

õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

 

 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktiline ülesanne Isiklik arenguvisioon 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Aili Kendaru 

EKR tase 6, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2006.a raamatupidamise eriala, Tallinna 

Pedagoogikaülikool 2001.a kutseõpetaja koolitus, FIATA diplom 2000.a, Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse logistika eriala metoodik-pedagoog. Järva Tarbijate Ühistus praktiline 

väljaõpe WinShopi kassahaldusprogrammiga 2013.a. (20 tundi) ja Alpi Eesti OÜ staažeerimine 

2014.a. (40 tundi), Havi Logistics OÜ- s 2017.a. (40 tundi). 
 


