
 

Kohtla-Järve Maleva Põhikool 

Valikõppeaine „Informaatika“ 

 

1. Õppeaine pädevus 

 Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja 

analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades; 

2) teadvustab ning oskab vältida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) 

kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;  

3) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna;  

4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide 

avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.  

 

2. Õppeaine kirjeldus  

Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja 

kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna 

kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades. Põhikooli 

informaatikaõpetuses ei ole tarvis lähtuda arvutiteaduse kui kooliinformaatika kaudseks aluseks 

oleva teadusdistsipliini ülesehitusest ega sisust, vaid pigem igapäevase arvuti- ning 

internetikasutaja vajadustest. Samas on soovitatav reaalteaduste õppesuunaga koolidel pakkuda 

õpilastele lisakursust „Sissejuhatus arvutiteadusesse“. 

 

Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on: 

1) elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool, kodu, 

huvitegevus, meedia);  

2) aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilaste aktiivset osalemist nõudvaid ja nende loovust 

esile toovaid õppemeetodeid;  

3) uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ vaimus eelistatakse uuenduslikke 

tehnoloogiaid ning lahendusi;  

4) ühisõpe: nii informaatikatundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös õppimise 

meetodid;  

5) teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot meelde  jättes;  

6) vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba tarkvara;  

7) turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib ohutuid 
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käitumisviise võrgukeskkonnas; 

8) lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete teemasid;  

9) sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei tohi olla üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või 

platvormi kasutamisele; koolil on kohustus tutvustada ka alternatiive.  

Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast. See 

lõiming toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse informaatika õppeülesandeid koostades 

teiste õppeainete teemasid, et luua mõtestatud õppimine, ning teiselt poolt kujundatakse IKT 

pädevusi teistes õppeainetes referaate ja esitlusi tehes, andmeid kogudes ning analüüsides. Eraldi 

tuleks esile tõsta tugeva lõimingu võimalusi uuenenud ühiskonnaõpetuse ja informaatika ainekava 

vahel, käsitledes e-riigi, e-kaasamise ja virtuaalsete kogukondade teemasid. Informaatika 

ainekavaga luuakse eeldused integreerida tehnoloogiat ja uuenduslikkust läbiva teemana teistesse 

õppeainetesse. 

Informaatika ainekäsitlus on tavapäraselt kontsentriline, varem õpitu juurde tullakse igas järgmises 

kooliastmes uuesti tagasi süvendatult. Põhirõhk on praktilisel arvutikasutusel erinevaid õppeaineid 

õppides. 

I kooliastmes käsitletakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduvaid teemasid lõimituna 

teiste õppeainetega; eraldi informaatikakursuse järele puudub vajadus. II kooliastme lõpul on 

soovitatav õpetada käesoleva ainekava esimest kursust „Arvuti töövahendina“ ning III kooliastmes 

teist kursust „Infoühiskonna tehnoloogiad“. 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, 

ettevõtted jne;  

7) peetakse silmas, et põhirõhk on veebipõhise personaalse õpikeskkonna loomise oskuste 

kujundamisel;  
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8) tagatakse, et õppe vältel õpitakse headest tavadest lähtuvat veebikäitumist, sealhulgas 

virtuaalsetes võrgustikes ning ametlikke infosüsteeme (e-kool, e-õppekeskkond, kooli ja 

omavalitsuse koduleht) kasutades;  

9) tuleks õpitavad teemad aineõpetajate koostöös siduda ning ajastada ühiskonnaõpetuse, 

võõrkeele ja emakeele õpetusega. Kursuse keskel alustavad õpilased tööd väikerühmatöös (või 

paaristöös) arendusprojekti kallal, sidudes edasised õpitavad teemad selle projektiga;  

10) võivad õpilased projektide teemad ise valida teiste aineõpetajate, lapsevanemate, kohalike 

ettevõtjate, omavalitsuse või mõne sotsiaalse võrgustiku soovitustest või tellimusest lähtudes;  

11) esitlevad õpilased kursuse lõpul projektide raames loodud materjale ja lahendusi.  

 

Õpitulemused ja õppesisu 5. klassis 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides 

tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; 

poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti 

joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, 

tabelid), suudab kasutada arvutit audiovisuaalseks eneseväljendamiseks (pildiloome, 

videotöötlus, 3Dmodelleerimine);  

2) leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, 

tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral, pidades kinni intellektuaalomandi kaitse 

headest tavadest;  

3) viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt, 

hoidudes plagiaadist;  

4) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate 

objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid 

allikaid;  

5) kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, 

töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);  

6) salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle 

teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba ruumiga 

andmekandjal;  

7) koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal;  

8) kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: 
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optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, kujunduse 

säästlikkus;  

9) koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid 

(tulp-, sektor- või joondiagrammi);  

10) vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud sisukord, 

sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud 

kirjandus ja lisad;  

11) salvestab valmis töö sobivaimasse formaatides (jpg, doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab 

selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile;  

12) selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, liigese- ja 

rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid ohte vältida, valides õige 

istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes võimlemisharjutusi silmadele ja 

randmetele jne;  

13) kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva 

parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus 

internetis;  

14) kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi;  

 

Õppesisu 

1) Sissejuhatus tekstitöötlusse. Teksti sisestamine, vormindamine ja kopeerimine. Plakati või 

kuulutuse koostamine ning kujundamine. Töövõtted: ohutu ja säästlik arvutikasutus.  

2)  Sissejuhatus pilditöötlusesse. Pildifaili rastritihedus, mõõtmed, selekteerimine, töötlemine, 

salvestamine.  

3) Sissejuhatus videotöötlusesse. Videofailide import, töötlemine, lõikamine, monteerimine, 

salvestamine.  

4)  Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine. 

Operatsioonisüsteemi graafiline kasutajaliides. Töö mitme aknaga.  

5)  Infootsing internetis ja töö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse ja isikuandmete kaitse. 

E-kirja saatmine koos manusega.  

6)  Töö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine 

sagedustabeli põhjal.  

7)  Esitluse koostamine. Slaidi ülesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi 

sisestamine slaidile.  
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8) Referaadi vormindamine. Päis ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades. Sisukorra 

automaatne genereerimine. Lehekülgede nummerdamine. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) määrab eesmärgi põhjal oma teabevajaduse ning valib eesmärgiga sobivad meetodid digitaalse 

teabe otsimiseks ning sirvimiseks:  

- leiab erinevatest teabeallikatest vajalikku teavet, rakendades selleks erinevaid 

teabeotsingumeetodeid: märksõnaotsing, järjestamine, filtreerimine, sildipilv; 

2) kogub ja töötleb digitaalset teavet, eristab olulist teavet ning analüüsib ja hindab seda 

kriitiliselt: - leiab internetist ja vajaduse korral kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas 

formaadis digitaalset materjali ning töötleb seda etteantud nõuete kohaselt; - mõistab teabe 

kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust ning leiab vajaduse korral 

sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid; - teeb vahet faktil ja arvamusel; 

3) salvestab digitaalset teavet oma eesmärkidest lähtuvalt ning korrastab ja töötleb kogutud teavet 

selle taasesitamiseks: - viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud 

digitaalset materjali korrektselt, hoidudes plagiaadist; - salvestab tehtud tööd kokkulepitud 

formaadis, ettenähtud kohta (sh veebikeskkonda), leiab ja avab salvestatud faili uuesti, 

salvestab selle teise nime all, kopeerib faile ü hest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba 

ruumiga andmekandjal; - kasutab vilunult operatsioonisü steemi graafilist kasutajaliidest 

(muudab akende suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

4) suhtleb digivahendite abil: - kaalutleb erinevate digitaalsete suhtlusvahendite eeliseid ja 

puudusi konkreetses kontekstis ning valib neist sobivaima; - lisab veebilehele kommentaari, 

osaleb veebifoorumi ja postiloendi vahendusel toimuvas arutelus, järgides seejuures nii 

tunnustatud suhtlusnorme kui ka valitud keskkonna nõudeid; 

5) loob ise, muudab ja arendab eri formaatides enda ning teiste loodud digitaalset sisu: - loob, 

vormindab, salvestab ning vajaduse korral prindib kokkulepitud formaatides digitaalseid 

materjale (sh referaat, plakat, kuulutus, esitlus), järgides etteantud kriteeriume; - kopeerib 

fotosid, videoid ja helisalvestisi andmekandjale (nii füüsilisele kui ka virtuaalsele); - 

reflekteerib oma õpikogemust sobivas digikeskkonnas; 

6) vormindab arvutiga lü hemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides 

tekstitöötluse põhireegleid; 

7) koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal 
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ning kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt; 

8) koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid 

(tulp-, sektor- võ i joondiagrammi); 

9) vormindab korrektselt referaadi; 

 

Õppesisu 

1) Tekstitöötlus ja sisuloome. Teksti loomine, sisestamine, vormindamine ja kopeerimine. 

Plakati või kuulutuse koostamine ning kujundamine. Töövõtted: ohutu ja säästlik 

arvutikasutus. 

2)  Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine. Operatsioonisü 

steemi graafiline kasutajaliides. Tö ö mitme aknaga. 

3)  Infootsing internetis, teabe haldamine ja töö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse 

ja isikuandmete kaitse. E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja helisalvestiste ü 

lekandmine kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse.  

4) Suhtlemine digikeskkondades ja internetiturvalisus.  

5) Töö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine 

sagedustabeli põ hjal. 

6)  Esitluse koostamine. Slaidi ü lesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi 

sisestamine slaidile. Referaadi vormindamine. Päis ja jalus, laadide kasutamine 

pealkirjades. Sisukorra automaatne genereerimine. Lehekülgede nummerdamine. 

Informaatikat õpitakse 5.-6. klassis valdavalt avastusõppe ja aktiivõppe vormis. Õpilastel 

võimaldatakse ise tehes õppida uusi töövõtteid. Loenguid tuleks vältida, kuid samaaegu tagada 

süsteemne käsitlus õpitavatest oskustest eelkõige hästi kavandatud ja tagasisidestatud 

õpiülesannete kaudu. Et tagada õpitust arusaamine, tuleb toetada õpilaste refleksiooni õpitu kohta. 

Õpilased peavad korrektset emakeelset terminoloogiat kasutades suutma selgitada oma töövõtteid 

ning otsuseid. Peale valdavalt individuaalsete ülesannete tuleks õpilastele võimaldada rühmatööd 

(sh veebipõhist keskkonda kasutades). Oluline on järgida metoodilise vaheldusrikkuse printsiipi, 

varieerides järjestikustes tundides individuaalset ja rühmatööd ning avastuslikku ja esitluslikku 

õpistrateegiat. Referaadi ja esitluse koostamise teemad võetakse üldjuhul teistest õppeainetest, 

aidates seeläbi kaasa õppeainete lõimumisele. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis 

Õpitulemused  
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Õpilane: 

1) Teab mõisteid riistvara, tarkvara, operatsioonisüsteem, rakendustarkvara, fail, kaust, ikoon, 

töölaud; arvutikomplekti põhiosi, tunneb erinevaid arvutikomponente ja nende otstarvet; 

tööakna elemente (tiitliriba, menüüriba, nupuribad, kerimisribad); arvutiklassi 

sisekorraeeskirju. 

2) Oskab  liikuda kaustapuus; luua uut kausta; kopeerida, teisaldada ja kustutada faile;  muuta 

faili nime;  kuvada kausta sisu erinevatel viisidel ja seda uurida (etteantud kaustas olevate 

failide arvu leidmine, failide järjestamine suuruse, nime, tüübi või salvestamisaja järgi); otsida 

faile, kasutades erinevaid otsimisvõimalusi;  

3) Tekstitöötlus. Kasutada programme Microsoft Word. Teab  kasutatava tekstitoimeti failitüüpi 

ning üldisi tekstiformaate (*.txt, *.rtf); teksti sisestamise reegleid (tühik kirjavahemärgi järel 

jms); avalduse (ja muude oluliste dokumentide) kujundamise nõudeid; pikkade dokumentide 

(näiteks referaadi) kujundamise reegleid. Õpilane oskab  luua uut dokumenti ja seda 

salvestada; avada dokumenti; sisestada, lisada ja kustutada teksti, salvestada muutusi; 

salvestada teksti uue dokumendina, avada ja salvestada teises formaadis faili (*.txt, *.rtf); 

märgistada teksti; teksti ümber paigutada (lõikamine, kleepimine, kopeerimine); automaatselt 

otsida ja asendada sõnu; kujundada teksti (kaldkiri, rasvane kiri, allajoonimine, fondid ja nende 

suurus ja värvus); moodustada üla- ja alaindeksit; kasutada kirjalaade (Normal, Heading 1, 2, 

3); kujundada lehekülge: muuta paberi orientatsiooni ja veeriseid, joondada teksti, muuta 

reasammu, taandada teksti lõikude kaupa; paigutada teksti veergudesse (ka lõigu kaupa keset 

teksti); luua nummerdatud ja täpploendeid; lisada ääriseid ja varjustust; lisada päist ja jalust; 

kasutada leheküljenummerdust, sundleheküljevahetust; lisada sisukorda; luua dokumendis 

tabelit ja seda kujundada (ridade ja veergude lisamine, eemaldamine; tabeli raamimine); lisada 

pilte (lõikepildid, failid) ja paigutada pilti teksti suhtes; määrata teksti keelt ja teostada 

õigekirjakontrolli; kasutada varjatud märkide abi teksti kujundamisel; lisada klaviatuuril 

mitteleiduvaid sümboleid; kasutada valemieditori; kasutada prindi eelvaatlust, printida 

dokumenti või dokumendi osa, muuta koopiate arvu; tuua ekraanile ja peita nupuribasid . 

4)  Internet. Õpilane teab  mõisteid arvutivõrk, lokaalvõrk, internet, otsimootor, kataloog, veeb, 

www, veebileht, internetis valitsevatest ohtudest ja oskab neid vältida Õpilane oskab  kasutada 

linke, pöörduda tagasi eelmise vaadeldud lehekülje juurde; kopeerida linki, leheküljel olevat 

teksti ja pilti tekstidokumenti; leida Internetist infot, seda hinnata ja mõtestada; kasutada 

otsingumootorit teksti ja piltide leidmiseks; järgida Internetisuhtluse reegleid (netiketti). Teab 

internetikeskkonnas varitsevatest ohtudest ja oskab neist hoiduda  

5) Tabeltöötlus. Õpilane teab  tabelarvutus mõisteid; kuidas liikuda tabelis ja märgistada, kuidas 

andmeid ja valemeid sisestada, lahtri aadressi võtmeid, kuidas luua ja töödelda tabelit MS 
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Exceli abil. Õpilane oskab ning tunneb  mõisteid töövihik, tööleht, lahtri absoluutne ja 

suhteline aadress, valem, funktsioon. Luua uut ja salvestada töövihikut, avada salvestatud 

töövihikut; nimetada ümber töölehti; täita tabelit andmetega; teisaldada, kopeerida ja kustutada 

lahtrite sisu; lisada, kustutada, kopeerida, teisaldada ja peita ridu ning veerge; kasutada lahtrite 

erinevaid andmevorminguid (tekst, arv, kuupäev, valuuta, protsent); kasutada suhtelist ja 

absoluutset aadressi;  koostada ja kopeerida valemeid;  kasutada mõnde funktsioone (sum, 

average, count, sin, cos, if, time j.m.);  tabelit kujundada (font, fondi suurus, raha vorming, 

protsendilaad, komakoha liigutada, lahtrite ühendada, raamida, veeru laiuse ja rea kõrguse 

muuta, teksti murdalahtrisse paigutamiseks); andmeid sorteerida (ühe ja mitme tunnuse järgi); 

valida diagrammitüüpi andmete ülevaatlikuks esitamiseks ja analüüsiks;  luua nõustaja abil 

diagrammi (diagrammi tüübi muuta, pealkirja lisada, legendi lisada ja eemaldada, telgedele 

pealkirje lisada ja eemaldada); prindi eelvaatlust kasutada, tabeli paigutust paberil muuta, 

paberi orientatsiooni, veeriseid; printida tabelit ja diagrammi. 

 

Õppesisu 

1) Arvuti käsitsemise põhioskused. Arvuti funktsioonid ja olemus. Riist- ja tarkvara. Arvuti 

sisse ja välja lülitamine. Arvuti peamised sisend- ja väljundseadmed. 

Operatsioonisüsteemid. 

2)  Tekstitöötlus. Üldised teadmised tekstitöötlusprogrammist (Word ja Libre Office). Teksti 

sisestamise reeglid. Liikumine tekstis. Teksti aktiveerimine. Tähemärgi vormindamine. 

Lõigu vormindamine. Nupuriba. Rullimisribad. Mõõduriba. Lõikude nummerdamine. 

Salvestamine. Teksti kopeerimine ja tõstmine faili sees ja ühest failist teise. Menüüd. Lehe 

servad. Printimine. 

3)  Failihaldus. Kaustade ja failide leidmine ja avamine. Failide ja kaustade kopeerimine ja 

tõstmine. Failide ja kaustade hävitamine. Prügikasti tühjendamine. 

4)  Referaadi koostamine ja vormindamine. Referaadi kohustuslikud osad. Töö allikatega, 

informatsiooni hindamine. Refereerimine. Nõuded referaadi vormistamisele. 5. Internet 

infoallikana. Brauserid: Internet Explorer, Mozilla (Firefox). Viirused. Informatsiooni 

otsimine Internetist. Informatsiooni objektiivsus. Elektronkirjavahetus. Kirjade lugemine. 

Uue kirja kirjutamine. Kirjale vastamine, manuste lisamine e-kirjale. 6. Esitluste loomine. 

Esitluse koostamine programmis MS PowerPoint ja google drive`s. Märksõnade 

sisestamine slaididele. Slaidi kujundus ja skeem. Piltide lisamine. Slaidide animeerimine. 

Esitluse käivitamine. Ettekannete tegemine. Head tavad slaidide koostamisel ja avalikul 

esinemisel. 
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Õppeprotsessis on oluline roll õpilaste iseseisval ja koostööl põhinevad õpitegevused. Õpetaja 

kujundab aktiivse õppekeskkonna, kus olulisel kohal on infotehnoloogia kasutamine. Referaadi 

koostamise käigus õpivad õpilased erinevatest allikatest teavet otsima, seda süstematiseerima ja 

kujundlikult ning korrektselt esitama. Referaadi temaatika on valitud teistest õppeainetest. 

Paaristöö käigus arenevad õpilaste töö organiseerimise oskused, väärtustab koostöö ja vastutuse 

osa ühises õppeprotsessis. Rühmasisesed arutelud ja diskussioonid arendavad õpilaste kriitilist ja 

loovat mõtlemist. Kodutöid ei anta. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1) leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje; 

2) viitab tekstis allikatele korrektselt;  

3) koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku; 

4) korraldab veebipõhise ankeetküsitluse ning esitab küsitluse teel kogutud andmestiku 

elektroonilise andmetabelina;  

5) sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis, koostab andmetabeli põhjal erinevat tüüpi 

diagramme; 

6) esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud (keskmised, miinimum, maksimum) koos oma 

selgitustega; 

7) suudab luua vajadusel oma idee digitaalse visuaalse väljenduse kahe- või kolmemõõtmelisena; 

8) vormistab korrektselt loovtöö;  

9) koostab uurimisaruande põhjal esitluse ning kannab selle ette. 

 

Õppesisu 

1) Infootsing internetis ja raamatukogus. Töö allikatega ja viitamine. Viitekirje vormistamine 

ning viidete haldamine spetsiaalse tarkvara abil.  

2) Uurimisandmete kogumine. Tunnuste tüübid. Küsimuste tüübid ja vastuste skaalad. 

Veebipõhise küsimustiku koostamine spetsiaalse tarkvara abil. 

3) Andmetöötluse alused. Andmetabeli koostamine tabelarvutustarkvara abil. Andmete 

sorteerimine ja filtreerimine. Kirjeldav statistika, keskväärtus. Andmete visualiseerimine 

diagrammide abil. 

4) Visualiseerimne: joonistamine, fototöötlus, videotöötlus, audiotöötlus, 3D mudeli loomine. 

5) Vormindamine: tabelid, joonised, laadid, sisukord, indeks, päis, jalus, joonealused märkused. 
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Uurimisaruande põhjal esitluse koostamine ja ettekandmine. 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) jälgitakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paarisja rühmatööd), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) kasutatakse standardset kontoritarkvara, pildiloome ja audiovisuaalse töötluse tarkvara, 

nüüdisaegset veebipõhist õpikeskkonda ning tasuta kättesaadavaid veebipõhiseid töövahendeid ja 

õppematerjale;  

6) suurendatakse andmeid kogudes õpikeskkonda arvutiklassist väljapoole: looduskeskkond, 

raamatukogu, kooliõu, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;  

7) tehakse õpiülesandeid õpetaja etteantud näidisandmestiku baasil; ainult erandjuhul on võimalik 

kasutada õpilaste endi kogutud andmeid, sest üldjuhul on see kursus siiski ettevalmistus oma 

uurimistöö tegemisele, mitte osa sellest;  

8) ei anta õpilastele üldjuhul arvuti kasutamist eeldavaid kodutöid, et tagada kõigile õpilastele 

võrdsed võimalused ja sarnase tarkvara kasutamine; 

9) tagatakse kursuse lõpul kõigile õpilastele võimalus esitleda oma uurimistöö kokkuvõtteid. 

 


