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 informaatika töökava põhimõtted 

Informaatika ainekava koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

Tallinna Prantsuse Lütseumi informaatika ainekava ei pea silmas ühtegi konkreetset tarkvaratootjat 

vaid on üles ehitatud selliselt, et õpetaja võib vabalt valida operatsioonisüsteemi ja 

rakendusprogrammi. 

 

Klass 10 

Tunde aastas 35 

Tallinna Prantsuse Lütseumi informaatika õppeaine eesmärgid 

1) selgitada tänapäevase IKT toimimispõhimõtteid 

2) valmistada õpilased ette IKT abil lahendama oma igapäevaelus ettetulevaid ülesandeid 

3) viia õpilased arusaamani IKT levimise protsessi pöördumatusest. 

4) anda teadmised IKT-st ja IKT toimimispõhimõtete mõistmine 

5) võime kasutada IKT-d ja selle abil oma tööd paremini korraldada 

6) arusaamine IKT rollist, võimalustest ja probleemidest kaasaegses ühiskonnas. 

PÄDEVUSED 

Tallinna Prantsuse Lütseumi i lõpetaja 

1. oskab käsitseda arvuti sisendseadmeid (hiir, klaviatuur), väljundseadmeid (printer, monitor) ja 

püsimäluseadmeid (diskett, CD-ROM, kõvaketas) 

2. tunneb ja oskab kasutada operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest  

3. oskab kasutada kohtvõrku ja hallata oma dokumendifaile  

4. oskab rääkida IKT-st kasutades korrektset emakeelset terminoloogiat 

5. oskab põhjendada IKT kasutamise eeliseid ja võimalikke ohte  

6. käitub IKT-d kasutades eetiliselt ja sotsiaalselt korrektselt   

7. käib riist- ja tarkvaraga ringi vastutustundlikult ja säästvalt  

8. on teadlik IKT väärkasutuse tagajärgedest  

9. oskab kirjeldada IKT rolli ühiskonnas ja tähtsust enda kutsevaliku seisukohalt  

10. tuleb toime IKT kasutamisega õppetöös nii iseseisval kui õpetaja juhendamisel  

11. kavandab, loob ja esitab nii iseseisvalt kui koostöös kaasõpilastega IKT abil sisukaid ja esteetiliselt 

vormistatud tekste, multimeedia esitlusi, kuulutusi jms.  

12. oskab teha koostööd avatud ülesannete lahendamiseks IKT vahendusel  

13. kasutab efektiivselt IKT-d informatsiooni hankimiseks ja suhtlemiseks õppimisega seotud 

eesmärkidel 

14. otsustab IKT kasutamise mõttekuse üle konkreetses olukorras ja valib antud ülesande/probleemi 

lahendamiseks sobiva vahendi  

15. on teadlik vajadusest suhtuda kriitiliselt Internetist leitud info õigsust, sobivust, ammendavust ja 

objektiivsust hinnates 

16. on teadlik IKT abil teostada andmekogumi lihtsamat statistilist analüüsi (sagedused, keskmised, 

diagrammid)  

7) teadvustab IKT rolli tänapäeva ühiskonnas, tööhõives ja oma kutsevaliku seisukohalt; 

8) on teadlik IKT kasutamisega seonduvatest juriidilistest, eetilistest ja kultuurilistest normidest, 

samuti nende rikkumise korral järgnevatest võimalikest sanktsioonidest; 

9) saab aru arvuti ja Interneti tööpõhimõtetest, oskab lihtsamaid riist- ja tarkvaraprobleeme iseseisvalt 

lahendada ja keerulisemate probleemide puhul asjatundjatelt nõu küsida; 

10) tuleb ilma kõrvalise abita toime vähemalt ühe operatsioonisüsteemi ja selle graafilise 

kasutajaliidese kasutamisega; 

11) käsitseb oskuslikult klaviatuuri ja hiirt; 

12) kujundab tekstitöötlustarkvara abil kuulutuse (plakati), referaadi (uurimisaruande) ja infolehe; 

13) salvestab tekstidokumendi ja prindib selle paberile; 

14) leiab arvuti kõvakettalt või kohtvõrgust vajaliku teksti- või pildifaili, muudab selle nime ja 

konverteerib levinumasse failiformaati; 

15) kujundab presentatsioonitarkvara abil heliefekte, taustamuusikat, graafikuid, fotosid ja 

animatsiooni sisaldava multimeedia-esitluse ja esitab selle; 

16)  salvestab arvutisse kõnet, helisid ja muusikat, redigeerib ja ühendab audiofaile; 

17) skaneerib ja salvestab arvutisse fotosid ja graafikat, redigeerib ja ühendab pildifaile; 
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18) koostab tabelarvutustarkvara abil andmetabeli, järjestab tabeli veerge ja ridu ümber, kasutab 

lihtsamaid valemeid, loob risttabeleid; 

19) teostab arvutis oleva andmetabeli põhjal lihtsamat statistilist analüüsi, koostab diagrammid ja 

kopeerib need tekstifaili; 

20) kopeerib faili kõvakettalt või CD-ROMilt disketile ja laeb ftp abil Interneti-serverile; 

21) suhtleb teistega e-posti, UseNeti uudisterühma, WWW-foorumi ja Interneti jututoa vahendusel;  

22) leiab Internetist vajaliku info ning võrdleb erinevate Interneti-allikate objektiivsust ja 

usaldusväärsust; 

23) saadab e-kirja manusena pildi- vm. faili ja avab talle e-kirja manusena saadetud faili; 

24) kujundab iseseisvalt veebilehe ja seab selle üles veebiserverile; 

25) võrdleb arvutite hinnapakkumisi ajalehes; 

 

IKT pädevuste hindamine 

Hindamise peamiseks eesmärgiks on õpilase õpimotivatsiooni toetamine ja tagasiside andmine - nii 

õpilastele nende õppimise edukusest kui õpetajale valitud metoodika sobivusest ja piisavast 

diferentseeritusest. IKT pädevuste kujundamise protsessi hindamisel on õpetajal soovitatav arvestada 

õpilaste individuaalseid erinevusi ja lähtuda järgmistest kriteeriumidest: 

 õpilase aktiivne osalus ja panus koostöösse, 

 õpilasepoolne initsiatiiv ja probleemide iseseisev lahendamine,  

 õigeaegne sooritus,  

 teostuse originaalsus ja loomingulisus,  

 tehtud töö kvaliteet ja maht,  

 ülesande jõukohasus, relevantsus ja atraktiivsus. 

 

IKT pädevustega seotud õpiprotsessi hindamise objektideks on õpilaste poolt nii õppetunnis kui 

väljaspool seda teostatud iseseisvad ja rühmatööd. Õpiprotsessi hindamise meetoditena on kasutatavad: 

 õpilase enesehinnang (nii individuaalne kui rühmahinnang, kas kirjaliku kokkuvõttena või õpetaja 

poolt juhitava suulise arutelu vormis) 

 kaasõpilase poolt antav hinnang 

 õpetaja poolt antav sõnaline hinnang või hinne 

 

IKT pädevuste arvestusliku hindamise eesmärgiks on õpitulemustele objektiivse hinnangu andmine 

mingi tervikliku aineosa (nt. teema või kursuse) käsitlemise järel. Arvestusliku hindamise objektiks on 

õpilase poolt iseseisvalt või rühmatööna sooritatud arvestustööd (nt. uurimistöö, referaat, essee, 

õpimapp, multimeedia-esitlus), projektiaruanded ja –dokumentatsioon (k.a. panus e-posti teel toimunud 

diskussioonidesse) või testivastused. Arvestusliku hindamise alusena võib kasutada osaliselt ka õpilase 

IKT pädevusi peegeldavaid protsessihindeid. 

 

IKT pädevuste kujundamise arvestuslikul hindamisel tuleb õpetajal lähtuda samadest kriteeriumitest ja 

meetoditest, mis on ette nähtud õppeprotsessi hindamisel. Kuna IKT alaste pädevuste hindamine 

toimub reeglina pärast vastava iseseisva töö, või rühmatöö valmimist ja esitamist klassis või õpetajale,  

on hindamismeetodina eelistatud just arvestuslik hindamine. 
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10. klass 

1. Õppeaine nimetus 

Informaatika üldkursus 

3. Õppeaine Ajaline maht 

35 tundi 

4. Eeldatav õpilaskontingent 

Tallinna Prantsuse Lütseumi kümnendate klasside õpilased 

5. Tugiained 

Eesti keel, matemaatika, uurimistöö alused 

6. Õppeaine sisu 

6.1. Käsitletavad teemad 

 Tekstitöötlus 

 Tabelarvutus 

 Esitlustarkvara 

6.2. Alateemad 

Tund Teema 

1.  Sissejuhatus, kontod, töökeskkonnaga tutvumine 

2.  Teksti sisestamise reeglid 

3.  Vormindamine stiile kasutades 

4.  Stiilide kujundamine 

5.  Loetelud 

6.  Andmete struktureerimine, tabulatsioon 

7.  Tabelite loomine 

8.  Tabeli kujundamine, andmete konvertimine 

9.  Joonised tekstitöötluses 

10.  Graafikud ja diagrammid 

11.  Pealdised 

12.  Päised ja jalused 

13.  Tiitelleht 

14.  Jaotised 

15.  Sisukord 

16.  Kontrolltöö 

17.  Tabelarvutuse programmi aken 

18.  Andmete sisestamine 

19.  Andmetüübid 

20.  Vormindamine 

21.  Viited  

22.  Valemid 

23.  Seeriad 

24.  Funktsioonid 

25.  Keerulisemad avaldised 

26.  Diagrammid 

27.  Sorteerimine, filtreerimine 

28.  Vahekokkuvõtted 

29.  Sagedustabel 

30.  Liigendtabel 
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31.  Slaidikava koostamine 

32.  Animatsioonid slaididel 

33.  Koomiksi loomine 

34.  Ettekanded 

35.  Kokkuvõtteks 

6.3. Põhimõisted 

Tekstitöötlus 

 Teksti sisestamise reeglid 

 Stiilid (tiitlid, pealkirjad, tekst) 

 Lehekülje parameetrid 

 Tabulatsioon 

 Tabel 

 Graafikud, diagrammid 

 Pealdised 

 Tiitelleht 

 Sisukord 

Tabelarvutus 

 Info selle struktuursus ja mõõtühikud; info liikumine ja salvestamine 

 Töörežiimid (Ready, Enter, Edit) 

 Andmetüübid (tekst, arv, kuupäev, kellaaeg, protsent, raha,...) 

 Formaatimine 

 Lihtsamad statistilised võtted (summa, keskmine, loendamine, sagedus) 

 Viited, valemid 

 Sorteerimine, filtreerimine, vahesumma 

 Graafikud 

Esitlustarkvara 

 Slaid, selle tüübid 

 Slaidi kujundamine 

 Liikumised slaididel 

6.4. Arendatavad oskused 

 Teksti korrektne formindamine ja dokumendi struktuuri õige kasutamine 

 Referaatide ja uurimustööde korrektne vormistamine 

 Õigekirjakontrolleri kasutamine 

 Tabelarvutuse kasutamine arvutuslike ülesannete lahendamisel 

 Lahtrite formaatimine vastavalt vajadusele 

 Valemite ja lihtsamate funktsioonide kasutamine 

 Graafikute genereerimine 

6.5. Võimalikud integratsioonivaldkonnad 

Suvalised õppeained 

6.6. Eeldatav õpitulemus 

Õpilane oskab 

 vormistada oma kirjatööd korrektselt, kasutades tiitellehte, pealkirju, päiseid-jaluseid, sisukorda 

 luuakava ja loendit ning kirjutada kava järgi 

 kasutada stiile sh. omalooduid 

 kasutada tabulatsiooni ja tabelit 

 kasutada tekstis graafilist illustreerimist (joonised, graafikud, diagrammid) 

 kasutada õigekirjakontrollerit 

 kasutada tabelarvutustarkvara 

 kasutada erinevaid andmetüüpe ja neid sobivalt ümber formaatida 

 koostada valemeid ja kasutada viiteid ning funktsioone 

 kasutada seeriaid 

 kasutada liigendtabeleid 
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 genereerida graafikuid ja kasutada vastavalt andmekogumile sobivat graafiku tüüpi 

 luua esitlusi 

6.7. Kontroll ja hindamine 

Õpilane saab iga sooritatud töö eest hinde 

7. Soovitatav õppevara 

Sobib kontoritarkvara õpik. MS Office puhul versioonid 2010 ja 2013. LibreOffice 3 ja 4. 

8. Kasutatav õppekirjandus 

Puudub 


