
Valikaine „Arvutiõpetus”

1. Üldalused

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Põhikooli arvutiõpetusega 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) teeb slaididest programmiga ProShow Gold etteaste.
4) on ettevalmistatud toimetulekuks innovaatilises keskkonnas.

1.2. Õppeaine kirjeldus

Arvutiõpetuse õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja
kommunikatsiooni-vahendite rakendamise pädevused igapäevase  töö- ja õpikeskkonnas.
Põhikooli arvutiõpetuses ei ole tarvis lähtuda arvutiteaduse kui kooliinformaatika
kaudseks aluseks oleva teadusdistsipliini ülesehitusest ega sisust, vaid pigem igapäevase
arvuti- ning internetikasutaja vajadustest.

Arvutiõpetuse õpetamise põhimõtted on:
1) elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse  õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool,
kodu, huvitegevus, meedia);
2) aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilasi aktiivistavaid ning loomingulisust
esiletoovaid õppemeetodeid;
3) uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia  ja innovatsioon” vaimus eelistatakse
uuenduslikke tehnoloogiaid ning lahendusi;
6) vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba
tarkvara;
7)  turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib
ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas;
8) lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete
teemasid;

Arvutiõpetus on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja
kommunikatsiooni-tehnoloogia 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.

Arvutiõpetust õpetatakse Kammeri Koolis III kooliastmes Põhirõhk on praktilisel
arvutikasutusel erinevaid õppeaineid õppides.



1.3. 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;
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;

1.4. Füüsiline õpikeskkond

Arvuti klassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine:
1) üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, erandjuhul on kaks õpilast ühe arvuti
taga;
2) dataprojektor;
3)failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud
veebikeskkonda;
4) lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus;
5) juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem,
rühmatöökeskkond);
6) arvutitöökohtadel on reguleeritavad toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted;
7)  isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad);
8)  kõrvaklapid ja mikrofonid;

1.5. Hindamine

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.
Arvutiõpetuse valikaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja
kontrolltöödega.
Jooksvate õpiülesannete lahendamise kui ka kontrolltöö puhul hinnatakse:
1)  õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust;



2)  õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu
veenvat tõendamist õpilase poolt;
3)  arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust;
4)  õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist;
5)  õpilase arengut.

2. Õpitulemused ja õppesisu

2.1. 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);
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)  kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende
suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);
4)  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;
5) koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud
teemal;
6)  koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi

diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi);
7) vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus,
peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja
lisad;
8)  salvestab valmis referaadi , saadab selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb
veebikeskkonda ja prindib selle paberile;
9)  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;
10)  kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi;
11)  ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer,
väline kõvaketas).

2.2. Õppesisu

Arvuti töövahendina Sissejuhatus tekstitöötlusse. Teksti sisestamine, vormindamine ja
kopeerimine. Plakati või kuulutuse koostamine ning kujundamine. Töövõtted: ohutu ja



säästlik arvutikasutus.  Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine,
pakkimine. Operatsioonisüsteemi graafiline kasutajaliides. Töö mitme aknaga.
Infootsing internetis ja töö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse ja isikuandmete
kaitse.  E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja helisalvestiste ülekandmine
kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse.  Töö andmetega. Andmetabeli ja
sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine sagedustabeli põhjal.
Referaadi vormindamine. Päis ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades.


