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ARVUTI KASUTAMISE OSKUSED  

ECDL (The European Computer Driving Licence) sertifikaat tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi 

laiatarbe tarkvara kasutamisel http://www.ecdl.ee/. 

 

Baasmoodulid 

Baasmoodulid sertifitseerivad oskusi, mida peetakse IT oskuste seast põhiliseks ja väga oluliseks. 

Baasmoodulid koos moodustavad oskuste ja teadmiste pagasi, mis on vajalik kõikidele, ükskõik, millises 

valdkonnas isik tegeleb. Neli baasmoodulit on: 

 

Arvuti põhitõed  – teadmised ja oskused erinevate elektroonsete seadmete 

kasutamisest, failide loomisest ja haldamisest, võrkudest ja andmekaitsest. 

http://ecdl.ee/arvuti_pohitoed.htm 

 

Interneti põhitõed – teadmised ja oskused, mis puudutavad internetis 

brausimist, efektiivset infootsingut ja kommunikatsiooni. 

http://ecdl.ee/internetipohitoed.htm 

 

Tekstitöötlus – teadmised ja oskused, mis puudutavad tekstidokumendi 

loomist ja vormindamist. http://ecdl.ee/tekstitootlus.htm  

 

Tabelitöötlus – teadmised ja oskused, mis puudutavad arvutustabeliga seotud 

mõisteid, igapäevaste tabelite koostamist tabelitöötlusrakenduses, sh 

valemite loomine ja kasutamine ning graafikute ja jooniste loomine. 

http://ecdl.ee/tabelitootlus.htm 
 

Standardmoodulid 

 

Esitlus – professionaalsete esitluste loomine. Esitluste loomine, 

vormindamine, erinevate slaidi põhjade ja animatsioonide kasutamine. 

http://ecdl.ee/esitlus.htm  

 

Andmebaasid – teadmised ja oskused andmebaasi tarkvara efektiivsest 

kasutamisest. Tabelite, päringute, vormide ja aruannete loomine ja 

redigeerimine. http://ecdl.ee/andmebaasid.htm 

 

Veebitöötlus – teadmised ja oskused veebilehe sisu tootmisest ja 

avaldamisest, veebilehe loomisest ja haldusest. 

http://ecdl.ee/veebitootlus.htm 

 

Pilditöötlus – teadmised ja oskused pilditöötluse erinevate tarkvarade 

kasutamiseks, piltide ettevalmistamiseks trükki ning veebi. 

http://ecdl.ee/pilditootlus.htm 
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IT turvalisus – teadmised ja oskused sellest kuidas enda ja organisatsiooni 

andmeid kaitsta, kuidas tunda ennast turvaliselt internetis sh ka 

sotsiaalmeedias. http://ecdl.ee/turvalisus.htm 

 

Koostöö internetis – teadmised ja oskused veebipõhistest 

koostöövahenditest näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, 

sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja ka mobiilirakendused. 

http://ecdl.ee/koostoointernetis.htm  

 

 

ECDL sertifikaadid 

ECDL sertifikaadi omamine on kutse taotlejale soovituslik. ECDL sertifikaate väljastab ECDL Eesti. 

(www.ecdl.ee) 

ECDL Base sertifikaadi omandamiseks peab kandidaat sooritama edukalt kõigi nelja baasmooduli testi.  

ECDL Standard sertifikaadi omandamiseks peab kandidaat sooritama edukalt kõigi nelja baasmooduli 

testid ning lisaks ka kolme vabalt valitud standardmooduli testid. Antud sertifikaadi taotlemine tagab, et 

sertifitseeritud saaksid kõik IKT baasoskused ning lisaks saaks kandidaat demonstreerida oskusi just 

temale vajaminevates valdkondades. 
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