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1 ÜLDALUSED  

1.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

   

Valikkursusega 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- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

3) kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete 

kaitsele; 

4) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna; 

5) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete 

materjalide 

6) avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega; 

7) kohaneb tehnoloogia kasutamisega õppetöös; 

8) arendab loovust, loogilist, analüüsivat ja abstraktset mõtlemist; 

9) praktiseerib süsteemset käsitlust probleeme ja ülesandeid lahendades; 

10) tunneb lihtsamaid programmide loomise võimalusi ning põhimeetodeid; 

11) omandab programmide koostamise ning probleemide lahendamise 

baasoskused   
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2 Aine kirjeldus  
  

Rakenduste loomise ja programmeerimise aluste (edaspidi RLPA) valikkursus kestab 

läbi kogu kooliastme. Valikkursuse sisu koosneb kolme valdkonna moodulitest, mille 

hulgast õpilased valivad huvidast ja oskustest lähtuvalt õppe sisu. Valitavad moodulid 

kuuluvad järgnevatesse valdkondadesse:  

• Arvutigraafika, veebimeedia 

• Programmeerimine 

• Robootika. 

Õpetamise põhimõtted põhikoolis 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; 

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 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 lõimitud teiste õppeainetega, kuna info- ja  

kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest 
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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 käsitletakse e-riigi, e-kaasamise ja virtuaalsete kogukondade 

teemasid. Informaatika ainekavaga luuakse eeldused integreerida tehnoloogiat ja 

uuenduslikkust läbiva teemana teistesse õppeainetesse. Põhirõhk on praktilisel 

arvutikasutusel erinevaid õppeaineid õppides. 
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2.1 Lõiming teiste ainetega:  

  

1) täienevad matemaatilised vilumused ja ruumiline mõtlemine  

2) täieneb ettekujutus erinevatest mõõtkavadest ning kasutatavatest ühikutest.  

3) tihe seos loodusteadustega  

4) esteetiliselt nauditavate ja samal ajal praktiliste toodete disainimine eeldab 

kunstiande- ja ilumeele olemasolu  

5) 3D mudelid võivad olla kasutatavad erinevates lahendustes, andes 

lisavõimalusi ka informaatika ja teiste reaalainete õpetamisel  

2.2 Õpitulemused  

  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) saab aru tootedisaini olulisusest meie igapäevaelus ning oskab näha seost 

teooria ja praktika vahel;  

2) on omandanud piisavad oskused ja teadmised, et ennast väljendada ja 

lahendada lihtsamaid probleemülesandeid enda valitud vahenditega 

programmeerimise, arvutigraafika ja robootika valdkonnas;  

3) suudab põhjendada enda tehtud sisulisi ja tehnoloogilisi valikuid, tööd 

dokumenteerida ja töö tulemust esitleda.  

4) suudab rakendada õpitut aineüleselt.  
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3 VALIKKURSUSE MOODULID  

3.1 Programmeerimise valdkonna moodulid  

Graafiliste ja tekstipõhiste programmeerimiskeskkondadega tutvumine ja  nende 

kasutamine probleemülesannete lahendamisel ning projektide elluviimisel.  

Peamised õppe-eesmärgid: 

• Programmeerimise põhikontseptsioonide omandamine ning tüüpiliste 

vahendite, algoritmide ja tehnikate tundma õppimine.  

• Erinevate andmetüüpide kasutamine programmides.  

• Graafikaobjektide kasutamise võimalused.  

• Muutujate ja massiivide loomine ja kasutamine.  

• Aritmeetika- ja loogikaavaldiste koostamine ja kasutamine.  

• Valikute ja erinevat tüüpi korduste määramise struktuursed graafilised plokid.  

• Paralleelsete protsesside realiseerimine.  

• Võimalused koostöö korraldamiseks programmiüksuste (skriptide) ja 

objektide (spraitide) vahel. 

 

3.2 Arvutigraafika valdkonna moodulid  

Tutvumine tänapäevaste modelleerimis- ja disainitarkvarapakettidega. Õpitu 

rakendamine probleemülesannete, simulatsioonide ja prinditavate disainiülesannete 

lahendamisel.  

 

Peamised õppe-eesmärgid: 

• Tootedisaini üldised alused; 

• Tehnilise joonestamise algtõdede omandamine; 

• 3D modelleerimise põhimõtete omandamine; 

• Praktilised disainiülesanded. 

Teema läbimise järel on õpilasel ülevaade CAD tarkvaraprogrammidest ning 3d-

printimise tehnoloogiatest ja ta oskab neid praktiliselt kasutada. 
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3.3 Robootika valdkonna moodul  

Robootika 1 moodulis õpitud oskuste süvendamine ja rakendamine projektitöödes. 

Projektid lõimivad aineid vastavalt Eestis toimuvate robotivõistluste teemadele. 

Õppesisu: 

• Robotid ja nende kasutamine: millest robotid koosnevad, miks on inimestel 

vaja roboteid, milliseid roboteid on maailmas olemas, millistes valdkondades 

saavad robotid inimesi asendada.  

• Programmeerimine: millest koosneb arvutiprogramm. tuntumad 

programmeerimiskeeled, programmeerimiskäsud ja nende järjestamine, 

lihtsamate programmide ja algoritmide joonistamine.  

• Hammasülekanded: hammasrattad, nende ühendamine ja kasutamine  

• Mootorid: nende kasutamine ja programmeerimisvõimalused  

• Andurid: liikumisanduri ja kaldeanduri kasutamine robotite ehitamisel ja 

programmeerimisel  

• Erinevad ülekandeviisid: hammasülekanne, tiguülekanne, lintülekanne, nende 

kasutamine praktiliste tööde juures.  

• Helid: helide tekitamine, helide lisamine. 
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4 Füüsiline õpikeskkond  
1. Arvutid (arvutiklassis), mis võimaldavad kasutada 

3Dmodelleerimistarkvara ja millel on internetiühendus;  

2. Robootikakomplektid.  
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5 Hindamine   
   

Hindamisel lähtutakse vastavatest  riikliku õppekava üldosa sätetest ning 

toimub vastavalt Kadrina Keskkooli hindamisjuhendile.  

Hindamine toimub jooksvalt, praktiliste tööde põhjal. Tunnitöö hindamisel 

arvestatakse kursuse eripäraga, et 100% töötava lahenduseni jõudmine ei 

pruugi alati õnnestuda. Rõhku pannakse töö protsessile ja lahenduse 

analüüsile (mis hästi, mis halvasti, mida tuleks muuta, et lahendus oleks 

parem). 

Hinnatakse õpilaste poolt esitletud probleemülesannete lahendusi ja ideid ning 

loovust lahenduste leidmisel.   

  


