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Valikkursuse 
nimetus 

Perearhiivi korrastamine ja kirjeldamine 

Õppe maht   Valikkursuse kogumaht on 35 tundi, millest 30 tundi on auditoorset tööd ja 5 tundi on juhendatud iseseisev töö. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on kasutatud osaliselt sekretäri- ja kontoritöö erialade riikliku õppekava bürootöö eriala põhiõpingute moodulite 
õpiväljundeid ning kutsestandardi „Arhiivikorrastaja, tase 4“ kompetentside „Arhiveerimine“ ja „Arhiivi säilitamine ja kaitse“ tegevusnäitajaid. 

Eeldusaine Valikkursusel osalemise eelduseks on valikkursuse „Perearhiivi loomine“ läbimine. 

Kursuse 
lühikirjeldus 
 

Kursusel omandatakse arhiivikorrastamise ja -kirjeldamise põhivõtted ja -tehnikad ulatuses, mis on vajalikud juba eelnevalt loodud 
perearhiivi korrastamiseks ja kirjeldamiseks; tutvutakse erinevatel andmekandjatel (paberkandjal, digitaalses vormingus) olevate 
dokumentide säilitamise võtete ja vormingutega, arvestades dokumentide (sh fotod, filmid, heli- ja videosalvestised jms) säilitamisele 
esitatavaid nõudeid ja nende kodustes tingimustes säilitamise võimalusi. 
Õpet toetab sisuliselt ja metoodiliselt Rahvusarhiivi arhiivikool, virtuaalne uurimissaal (VAU) ja arhiivi infosüsteem (AIS). Kursus koosneb 
kuuest omavahel integreeritud teemast. Iga teema sisaldab sissejuhatavat teoreetilist ülevaadet, millele järgnevad praktilised harjutused. 

Kursuse jooksul korrastab, täiendab ja kirjeldab õpilane iseseisva tööna oma perearhiivi, mida kursuse lõpus esitletakse ka kaasõpilastele. 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab perekonda kui arhiivimoodustajat ning omandab oskuse koondada terviklikuks perearhiiviks 
erinevatel andmekandjatel olevaid dokumente, arvestades arhiividokumentide säilitamisele esitatavaid nõudeid ja koduse säilitamise eripära. 

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane:  
1) koondab terviklikuks perearhiiviks erinevatel andmekandjatel (paberkandjal, digitaalses vormingus) olevaid dokumente (sh fotod, filmid, 

heli- ja videosalvestised jms);  
2) valib arhiivi säilitamiseks sobivaima lahenduse, kasutades sobivaid arhiivitarvikuid ja -vorminguid;  
3) täiendab perearhiivi korrastamise skeemi erinevatel andmekandjatel dokumendirühmadega;  
4) korrastab füüsiliselt paberalusel dokumendid, lähtudes nende väärtusest (moodustab säilikud, kinnitab dokumendid säilimist tagavalt, 

pealkirjastab ja tähistab säilikud);  
5) kirjeldab perekonna arhiivi, kasutades mitmetasandilise kirjeldamise tehnikat, tagades dokumentide leitavuse;  
6) kirjeldab arhiivimoodustajat (perekond, suguvõsa), arvestades perearhiivide kirjeldamisele esitatavaid nõudeid.  

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja projektõppe) põhimõtetest, võimaldades 
õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Kursus on üles ehitatud, lõimides omavahel 
teooria ja praktilised tegevused. Õppetöö läbiviimisel on soovitatav kombineerida järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed loengud või veebipõhine teoreetiline ettevalmistus; 
2) praktilised harjutusülesanded;  
3) õppekäigud; 
4) iseseisev töö (loodud perearhiivi korrastamine ja kirjeldamine); 
5) iseseisva töö esitluse ettevalmistamine; 
6) avalik esinemine. 
Kursus koosneb kuuest suuremast teemaplokist. Iga teema sisaldab sissejuhatavat teoreetilist ülevaadet, millele järgnevad praktilised 
harjutused. Viimase teema läbimisel jätkub valikkursus iseseisva praktilise tööga (lõputöö), milleks on eelmise kursuse käigus loodud perearhiivi 
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korrastamine, täiendamine ja kirjeldamine. Kursus lõpeb iseseisva töö esitlusega kaasõpilastele.  

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb arutelu gruppides, praktiliste harjutusülesannete lahendamine grupis ja/või 
iseseisvalt. Õppesisu teemad on järgmised: 
1. Arhiivikorrastamise eesmärgid ja nõuded. Erinevatel andmekandjatel dokumendid – paberdokumendid, fotod, masinloetavad 

andmekandjad (diapositiivid, helilindid, helikassetid, videolindid), digitaalsed andmekandjad. (Kontaktõpe 3 tundi, sh praktiline töö 1 tund.) 
2. Dokumentide säilitamise lahendused. Dokumentide väärtusest lähtudes säilitustingimuste valik. Kodustes tingimustes säilitamise eripärad. 

Arhiivitarvikud. Digitaalse säilitamise eripärad. Arhiivivormingud. Varukoopiate tegemine. Õppekäik Rahvusarhiivi, meeskonnatöö, 
praktilised harjutused. (Kontaktõpe 5 tundi, sh praktiline töö 2 tundi ja õppekäik 2 tundi.) 

3. Perearhiivi korrastamise skeemi täiendamine erinevatel andmekandjatel dokumentidega. Meeskonnatöö – võrdlustabeli koostamine 
erinevate perearhiivide korrastamise skeemide alusel. (Kontaktõpe 4 tundi, sh praktiline töö 2 tundi.) 

4. Paberalusel dokumentide füüsiline korrastamine. Eeltööd säilikute moodustamiseks – dokumentide puhastamine, parandamine. Säilikute 
moodustamise võtted ja dokumentide süstematiseerimine säiliku piires. Dokumentide kinnitamine säilimist tagavalt, lehtede 
nummerdamine, säilikute pealkirjastamine ja tähistamine. Praktiline töö: perearhiivi füüsiline korrastamine õpetaja juhendamisel. 
(Kontaktõpe 8 tundi, sh praktiline töö 7 tundi.) 

5. Arhiivikirjeldamine, sh perearhiivi kirjeldamine. Mitmetasandilise kirjeldamise tehnika. Dokumentide leitavuse tagamine. Praktiline töö: 
perearhiivi kirjeldamine õpetaja juhendamisel. (Kontaktõpe 6 tundi, sh praktiline töö 5 tundi.) 

6. Arhiivimoodustaja kirjeldamine. Perekond kui arhiivimoodustaja ja selle kirjeldamise eripärad. Praktiline töö: arhiivimoodustaja 
kirjeldamine õpetaja juhendamisel. (Kontaktõpe 4 tundi, sh praktiline töö 3 tundi.) 

Iseseisev töö (5 tundi). Varem õpilase poolt loodud perearhiivi füüsiline korrastamine ning kirjeldamine; töö esitlus kaasõpilastele. 

Füüsiline 
õppekeskkond 

Praktiline õpe toimub klassiruumis ja õpilase kodus. Õppeks on vaja perearhiivi koosseisu kuuluvaid dokumente ja tarvikuid (registraatorid, 
kiirköitjad, mapid, kiletaskud, karbid, fotokarbid ja -albumid) dokumentide süstematiseerimiseks. Samuti on vaja internetiühenduse ja 
kaasaegse kontoritarkvaraga varustatud arvuteid.  
Soovitatav rakendustarkvara: 1) MS Excel; 2) MS Word; 3) esitlustarkvara. 

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse käigus omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid arhiivikorrastaja või bürootöö erialadel, mida on võimalik õppida 
järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool, Pärnumaa Kutseõppekeskus, Tartu 
Kutsehariduskeskus. 

 


