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AINEKAVA Arvutiõpetus 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

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 

Õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja 

õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades. Arvutiõpetuses ei ole tarvis lähtuda 

arvutiteaduse kui kooliinformaatika kaudseks aluseks oleva teadusdistsipliini ülesehitusest ega sisust, vaid pigem igapäevase arvuti- ning 

internetikasutaja vajadustest.  

Õpetamise põhimõtted: 

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; 

4) ühesõpe: 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 käitumisviise võrgukeskkonnas; 
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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. 

Arvutiõpetus on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa 

tänapäevasest õpikeskkonnast. See lõiming toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse arvutiõpetuse 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. 

Arvutiõpetuse ainekäsitlus on tavapäraselt kontsentriline, varem õpitu juurde tullakse igas järgmises kooliastmes uuesti tagasi 

süvendatult. Põhirõhk on praktilisel arvutikasutusel erinevaid õppeaineid õppides. 

III kooliastme lõpul on soovitatav õpetada kursust „Infoühiskonna tehnoloogiad”. 

3. Hindamine 

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja kokkuvõtvalt kursuse lõpul üldjuhul e-portfoolio abil. E-portfoolio on 

personaalne veebipõhine keskkond, millesse õpilane kogub pikema perioodi jooksul enda tehtud tööd ja refleksioonid oma 

õpikogemustest. Kursuse lõpul koostab õpilane e-portfooliosse kogutud materjalidest oma pädevusi kõige paremini tõendava valiku ning 

kaitseb seda võimaluse korral avalikult. Õpiülesanded ja e-portfoolio võivad olla tehtud kas üksi või rühmatööna. Portfoolio kaitsmise 

põhjal saadud hinne on kursuse koondhindeks. Nii jooksvate õpiülesannete lahendamise kui ka e-portfoolio esitluse 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; 
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5) õpilase arengut. 

Arvutiõpetus, 8. klass, 1 tund nädalas, kokku 35 tundi  

Kohustuslik teema/maht (tundi) 

Õpitulemused (kohustuslike 

teemade kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks):  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks): 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

(kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused 

hindamise 

osas 

(hinnatakse 

õpilaste 

teadmisi ja 

oskusi, kuid 

ei hinnata 

hoiakuid ja 

väärtusi)  

Internet suhtlus- ja 

töökeskkonnana (6 tundi) 

    

Infootsingu erinevad võtted ja 

vahendid. Veebikeskkondadesse 

kasutajaks registreerumine, 

kasutajaprofiili loomine. Oma 

virtuaalse identiteedi kaitsmine. 

Turvalise ja eetilise interneti-

käitumise alused. Kooli 

infosüsteemide kasutamise reeglid. 

Õpilane:  

leiab internetist teda huvitavaid 

kogukondi ja liitub nendega; 

vajaduse korral algatab ise uue 

virtuaalse kogukonna ning loob 

sellele veebipõhise 

koostöökeskkonna; 

kasutab etteantud või enda valitud 

veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja 

turvaliselt; liitub keskkonnaga, valib 

turvalise salasõna, loob 

kasutajaprofiili ning lisab materjale; 

kasutab turvaliselt ja eetiliselt 

virtuaalset identiteeti: kaitseb enda 

identiteeti, on ettevaatlik võõrastega 

Õppevahendid: 

 

Meetodid: 

F- loeng diskussioon, 

demonstreerimine; 

K- paaristöö, üksteiselt 

õppimine, dispuut; 

I- ülesannete lahendamine; 

ÜV: 

väärtuspädevus, sotsiaalne 

pädevus, digipädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus 

L: 

elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, keskkond ja 

jätkusuutlik areng, 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikus, kultuuriline 

identiteet, teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon, 

tervis ja ohutus, väärtused ja 

kõlblus; 

Hinnatakse 

info leidmise 

oskust, 

tunnitööd 

vastavalt 

Valga 

Põhikooli 

hindamisjuhe

ndile 

(kujundav 

hindamine). 
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virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), 

hoidub kasutamast teiste inimeste 

identiteeti. 

T: 

keel ja kirjandus, 

sotsiaalained; 

Eesti e-riik ja e-teenused (4 tundi)     

Isikutunnistuse kasutamine 

autentimisel ja 

digitaalallkirjastamisel. 

Omavalitsuse veebilehelt e-teenuste 

leidmine ning kasutamine. 

Kodanikuportaali eesti.ee 

kasutamine. 

 

Õpilane: 

kasutab riigi pakutavaid 

infosüsteeme ning e-teenuseid; 

isikutunnistuse kasutamine 

audentimisel ja 

digitaalallkirjastamisel; 

  

Õppevahendid: ID- kaardi 

lugeja; 

 

Meetodid: 

F- loeng diskussioon, 

demonstreerimine; 

I- ülesannete lahendamine; 

ÜV:  

väärtuspädevus, sotsiaalne 

pädevus, digipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus; 

L: 

elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, keskkond ja 

jätkusuutlik areng, 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikus, kultuuriline 

identiteet, teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon, 

tervis ja ohutus, väärtused ja 

kõlblus; 

T: 

sotsiaalained; 

Hinnatakse 

tunnitööd 

vastavalt 

Valga 

Põhikooli 

hindamisjuhe

ndile 

(kujundav 

hindamine). 

Personaalse õpikeskkonna loomine 

(5 tundi) 

    

Ajaveebi kasutamine õpikogemuse 

refleksiooniks. Veebipõhise 

kontoritarkvara kasutamine 

dokumentide loomiseks koostöös 

kaasõpilastega. Ühisjärjehoidjate ja 

vookogude kasutamine. 

Arendusprojekti alustamine 

ning selle tarvis veebipõhise 

koostöökeskkonna loomine. 

Õpilane: 

reflekteerib oma õpikogemust 

ajaveebi kasutades; 

veebipõhise kontoritarkvara 

kasutamine dokumentide loomiseks 

koostöös kaasõpilastega; 

Õppevahendid: 

 

Meetodid: 

F- loeng diskussioon, 

demonstreerimine; 

K- paaristöö, üksteiselt 

õppimine; 

I- ülesannete lahendamine; 

ÜV: 

sotsiaalne pädevus, 

digipädevus, õpipädevus; 

L: 

elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon, 

T: 

Hinnatakse 

ajaveebi 

kasutamist, 

tunnitööd 

vastavalt 

Valga 

Põhikooli 

hindamisjuhe

ndile 
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keel ja kirjandus, 

sotsiaalained; 

(kujundav 

hindamine). 

Sisu tootmine ja taaskasutus (5 

tundi) 

    

Sisu tootmine ja taaskasutus, 

litsentsid. Esitluste, fotode, videote, 

audiomaterjali ja andmefailide 

säilitamine, märgendamine ning 

jagamine veebikeskkonna 

vahendusel. Fotode, videote ja 

esitluste vitsutamine veebilehele.  

Õpilane: 

loob uut veebisisu ja taaskasutab 

enda või teiste loodud veebisisu 

(tekstid, pildid, audio, andmed), 

lähtudes intellektuaalomandi kaitse 

headest tavadest ja autori seatud 

litsentsi tingimustest; 

vitsutab videoid, fotosid ja esitlusi 

veebilehe sisse; 

eristab keskkondade turvatasemeid 

(nt http vs https, turvasertifikaadid) 

ning arvestab neid veebikeskkonda 

kasutades; 

Õppevahendid: 

 

Meetodid: 

F- loeng diskussioon, 

demonstreerimine; 

K- paaristöö, üksteiselt 

õppimine; 

I- ülesannete lahendamine; 

ÜV: 

õpipädevus, digipädevus, 

sotsiaalne pädevus; 

L: 

keskkond ja jätkusuutlik 

areng, kultuuriline identiteet, 

tehnoloogia ja innovatsioon, 

väärtused ja kõlblus; 

T: 

sotsiaalained, loodusained, 

kunstiained; 

Hinnatakse 

tunnitööd 

vastavalt 

Valga 

Põhikooli 

hindamisjuhe

ndile 

(kujundav 

hindamine). 

Referaadi vormistamine. (15 tundi)     

Päis ja jalus, laadide kasutamine 

pealkirjades. Sisukorra automaatne 

genereerimine. Lehekülgede 

nummerdamine. 

Esitluse ja projektiaruande 

koostamine. 

 

Õpilane:  

vormindab korrektselt referaadi 

järgmised osad: tiitelleht, 

automaatselt genereeritud sisukord, 

sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, 

joonised, tabelid, päis, jalus, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja 

lisad; 

salvestab valmis referaadi eri 

formaatides (doc, odt, pdf), pakib 

faili kokku, saadab selle e-posti teel 

manusena õpetajale, laeb 

veebikeskkonda ja prindib selle 

paberile; 

Õppevahendid: paber tööde 

väljaprintimiseks; 

 

Meetodid: 

F- loeng diskussioon, 

demonstreerimine; 

K- paaristöö, üksteiselt 

õppimine, dispuut; 

I- ülesannete lahendamine; 

ÜL: 

õpipädevus, digipädevus, 

suhtluspädevus, 

matemaatikapädevus; 

L: 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikus, tehnoloogia ja 

innovatsioon,  

T: 

keel ja kirjandus, 

sotsiaalained; 

Hinnatakse 

referaadi 

vormistust, 

tunnitööd 

vastavalt 

Valga 

Põhikooli 

hindamisjuhe

ndile 

(kujundav 

hindamine). 
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