
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

SCADA-programmide kasutamise täienduskoolitus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Keemiatehnoloogia ja -protsessid 

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:  

Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna kutsealadel töötavad isikud, kes soovivad 

omandada teadmisi ja oskusi kaugjuhtimisprogrammi SCADA käsitlemisest. Samuti tootmis-

ja töötlemisjaamades töötavad aegunud oskustega operaatorid, kes soovivad täiendada oma 

IKT-oskusi SCADA-programmiga töötamisel. 

 

Grupi optimaalne suurus 8 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded:  
Algteadmised arvutikasutuse vallas. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 omab ülevaadet erialastest tarkvaraprogrammidest määral, mis on vajalikud 
edaspidises töös 

 valdab teisendamis –ja võrdlusarvutusi 

 kasutab erialast arvutiprogrammi oma igapäevatöös 

 mõistab tabelarvutusprogrammide kasutamisviise 

 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust erialaste tarkvaraprogrammide mõistmisel  

 järgib igapäevatöös töötervishoiu-, tuleohutuse- ja –keskkonnaohutuse nõudeid 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Veekäitlusoperaator, tase 5 
B.2.6  Veekäitlusoperaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 
Erialased arvutiprogrammid; 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaator, tase 5  õppekava õpimoodulid 

- Elektrotehnika ja automaatika alused 
- Erialased tarkvaraprogrammid 

 

3. Koolituse maht 



                                                                                                      
 

  

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus vormis) 
14 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
26 

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: 

auditoorse töö teemad (14 t) 

1. Erialased arvutusülesanded: teisendamine ja võrdlusarvutamine 

2. Erialase arvutiprogrammi SCADA kasutamine ja võimalused 

3. Tabelarvutusprogrammi Excel erialane kasutamine ja võimalused 

praktilise töö teemad (26 t) 

1. Erialased praktilised arvutusülesanded: teisendamine ja võrdlusarvutamine 

2. Erialase arvutiprogrammi SCADA praktiline  kasutamine ja võimalused 

3. Tabelarvutusprogrammi Excel erialane praktiline kasutamine ja võimalused 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha elektrikute maja õppelabor, töövahendid, 

stendid ja õppematerjalid. 

https://inductiveautomation.com/what-is-scada https://et.wikipedia.org/wiki/SCADA 

www.scada.com/ 

www.schneider-electric.com/.../1485_se-whitepaper-letter-scadaovervie.. 

https://products.office.com/et-ee/excel  

https://office.live.com/start/Excel.aspx 

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%, sooritada test ja 

praktilised tööd. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele 

tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Test Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid 

vastuseid 



                                                                                                      
 

  

Praktilised töö: 

1.Teisendamis – ja 

võrdlusarvutusülesanded 

2.Praktiline ülesanne 

erialase arvutiprogrammi 

SCADA kasutamisest 

3.Praktiline ülesanne 

tabelarvutusprogrammi 

Excel täitmine vastavalt 

etteantud andmetele 

Hindamiskriteeriumid 

1.Teisendamis – ja võrdlusarvutusülesanded on lahendatud 

õigesti 

2.Praktilise ülesande erialase arvutiprogrammi SCADA 

kasutamisest on lahendatud vastavalt etteantud ülesandele 

korrektselt ja määral,mis on vajalik edaspidiseks erialaseks 

tööks tootmis-ja töötlusjaamades 

3.Praktilise ülesande tabelarvutusprogrammi Excel täitmisel 

on lahendatud vastavalt etteantud ülesandele korrektselt ja 

määral,mis on vajalik edaspidiseks erialaseks tööks tootmis-

ja töötlusjaamades 

 

 

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.  

Margus Sild 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja energeetika ning keemitehnoloogia ja-

protsesside õppekavarühmade automaatika ja elektrotehnika õppejõud aastast 2017. 

Valdkonnas töötamise kogemus: Combimill Sakala elektrik-automaatik alates 2010.a 

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2017.a. 
 


