
 

 Uus põlvkond - teadlik tulevik                                  1  

 

ARVUTI ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS  

Õpe on mõeldud põhikooli I-III astme tehnikahuvilistele õpilastele, kes soovivad arendada 

tehnilist mõtlemist läbi teooria ja praktilise õppe. Arvuti õppekava arendab noore 

arvutikasutamise oskusi erinevates valdkondades: mängude programmeerimine, arvutiriist- ja 

tarkvara, video-, audio- ja graafikatöötlus.  

Esimese astme õpe toimub programmi Scratch põhjal. Scratch võimaldab luua õpilastel 

interaktiivseid lugusid, animatsioone, mänge, muusikat ja kunsti. Läbi visuaalse lähenemise 

antakse esmased teadmised programmeerimise alustõdede ja tarkvara loomiseks.  

Teise ja kolmanda astme õppes saavad noored teadmised arvuti riistvarast ja tarkvarast 

(tarkvara põhimõtted, arvuti diagnostika ja paranduse tarkvara, teksti, tabeli, audio, video, 

animatsiooni). Arvutihuvilistel noortel on võimalus sisustada oma vaba aega huvist lähtuvalt ja 

eesmärgipäraselt saades suuremad teadmised tänapäevastest arvutikasutamise võimalustest. 

Õppetöö huviringis toimub läbi praktika, teooria ja ühisprojektide. Korraldatakse külastusi 

erinevatesse asutustesse ja ettevõtetesse, mis tegelevad IT arendamisega või tehnoloogiliste 

lahenduste loomisega.  

Õppekava läbinud õpilane saab eeldused ja algteadmised õppe jätkamiseks peale põhikooli 

gümnaasiumis või kutsehariduses arvutiringi suunitlusega seotud erialadel. Silmas on peetud 

iga õppuri eakohaseid võimeid, loovust ja koostöövalmidust. 

Õppeaasta lõppedes väljastatakse tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade läbimise 

kohta. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse lõputunnistus. 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub tehnika valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tulevikuvajadustest lähtuvalt. 

Sihtrühm: I-III kooliaste  

Õppeaja kestvus 3 õppeaastat 

Maht tundides 630 ak, õppeaastas 210 ak  

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu 

tingimused 

− eesti ja vene rahvusest õpilased;  
− noored alates I klassist; 
− õpimotivatsioon; 
− huvi arvuti- ja digimaailma vastu; 
− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

I kooliaste – huvi tehnikamaailma vastu, algteadmised arvuti 

kasutamisest; kuulab, loeb ja kirjutab; suudab väljendada isiklikku 
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vajalikud oskused/ 

pädevused 

arvamust teistest inimestest lähtuvalt. 

II-III kooliaste – oskus kasutada uuenevat digitehnoloogiat 

toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; väärtustab keelt kui 

rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suudab kujundada 

ja väljendada isiklikku arvamust teistest inimestest lähtuvalt. 

Õppevormid ja 

meetodid 

− tundide läbiviimiseks kasutatakse arutelusid, teoreetilised 

loenguid, õpetaja poolt väljatöötud materjale. 
− I kooliastmes põhitõdede omandamine läbi praktiliste 

ülesannete. 
− II-III kooliastmel põhirõhk praktilistel töödel (arvuti 

monteerimine, puhastamine, arvutimängude loomine, lihtsam 

blogi/ koduleht, animeeritud klipid jne). 
− Individuaalne digiblogi - õpilase tehtud tööd, analüüs, 

reflektsioon. 
 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded  

1.1 Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada 

noorte enesearengu ning koolituse võimalusi IT vallas oma kodukohas.  

1.2 Arendada noorte info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused 

igapäevase elus.  

1.3 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi aruti 

õppe. 

1.4 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi 

digipädevuse arendamise. 

Püstitatud ülesanded: 

1.5 Digipädevuse arendamine – praktilised ülesanded ja ühisprojektid. 

1.6 Ettevõtlikkuse arendamine ja silmaringi avardamine – erinevate ettevõtete külastamine 

ja sealsete tegevuste kajastamine blogis, fb jm 

1.7 IT alaste ühisprojektide loomine ja läbi viimine – läbi meeskonna- ja individuaalse töö 

teadmiste kinnistamine . 

1.8 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade oskuslik kasutamine.  

1.9 Digiblogi loomine – tehtud tööde kogumik, oskuste kaardistamine ja analüüs.  

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Eesmärk on tekitada ja süvendada noortes huvi IT valdkonna vastu läbi mängude 

programmeerimise, arvuti ja multimeedia õppe.  

Oodatavad õpilase õpitulemused: 

2.1 Teab arvuti ehitust, arvutivõrgu olemust, erinevaid programmerimis keeli ja nende 

otstarbeid, heli ja videotöötlust ning animeerimist. 

2.2 Rakendab omandatud multimeedia teadmisi praktikas.  

2.3 Teab ja oskab valida erinevaid vabavaralisi rakendusi loovtööde ja praktiliste 

ülesannete täitmisel. 

2.4 Valdab peamisi töövõtteid infot otsides, töödeldes analüüsides ja oma tööde loomisel. 
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2.5 Oskab kasutada erinevaid esitlustehnikaid ja vahendeid enda tööde esitlemiseks ja  

kaitsmiseks. 

2.6 Kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on 

ettevaatlik võõrastega virtuaalselt suheldes, hoidub kasutamast teiste inimeste 

identiteeti.  

2.7 Selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, 

liigese- ja rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid ohte 

2.8 Valmib digiõpimapp koos tehtud projektide analüüsiga. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja 

noorte vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

kehtestatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel. Õppekava maht on 630 ak tundi, mis 

jaotatakse kolme õppeaasta vahel võrdsetes osades: 

3.1 I õppeaasta – sissejuhatus arvutimaailma läbi arvutimängude loomise.  

3.2 II õppeaasta – avastusõpe aktiivõppe vormis, teemana arvuti kui töövahend. Peale 

valdavalt individuaalsete ülesannete võimaldatakse õpilastele rühmatöid läbi 

veebipõhiste keskkondade. 

3.3 III õppeaasta – põhineb projektitööl ja rühmatöödel, on mõeldud süvahuvilistele, kus 

õpilaste areng on süsteemne, toetab õpilase erialavalikut ning süvahuvi antud eriala 

valdkonna vastu. 

Ühel õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses, mis jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja 

iseseisvaks tööks, millede mahud valib õpetaja ning valik sõltub õpilaste teadmistest ja 

oskustest. 

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

Õppe planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et auditoorse ja praktilise õppe/iseseisva töö 

osakaal moodustab 2/3 kogu õppeajast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga ja lõiming õppeainetega 

Seos riikliku õppekavaga põhikooliastmes: aitab omandada sotsiaalset ja kodaniku-, 

enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja digipädevust – suutlikust ennast teostada, 

mõista ja hinnata iseennast, arvestades olukordi ja mõista suhtluspartnerit,  luua ideid ja neid 

ellu viia, kasutades uuenevat digitehnoloogiat kiiresti muutuvas maailmas ja seda läbi enda 

poolt planeeritud õppeprotsessi ning valikainete läbi. 

Õppeainete vaheline lõiming: informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, 

kuna info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest 

õpikeskkonnast.  

4.1 Keel ja kirjanduse õppeainete lõiming – suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, 

tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole. Tutvumine erinevate meedia (raadio, 

televisioon, internet) jutustamisviisidega, kujundlik mõtlemine ja keelekasutus. 

Suhtlus, suhtlemine rühmas, arvamuse avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon, 



 

 Uus põlvkond - teadlik tulevik                                  4  

 

kompromissi leidmine ja kaaslastega arvestamine. Aktuaalse meediateksti 

kommenteerimine.  

4.2 Võõrkeelte ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete lõiming – õpitakse kasutama 

tehnoloogilisi abivahendeid - Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate 

alustekstide ning õppe kaudu teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures 

arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või 

tutvutakse eri valdkondade teadussaavutustega.  

4.3 Sotsiaal- ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete lõiming – kujundatakse oskust hinnata 

tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; 

kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning 

intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

4.4 Tehnoloogia- ja kunstivaldkonna õppeainete lõiming – arendatakse käelist tegevust 

ning loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia 

(loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). Saavad teavet erinevatele elukutsetele 

esitatavate nõuete kohta.  

4.5 Karjääriõppe ja sotsiaalvaldkondade õppeainete lõiming – arendatakse ettevõtlikku ja 

keskkonda väärtustavat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi ning 

juhtimise ja meeskonnatöö teostamist, finantskirjaoskust, digipädevust. Pööratakse 

suurt tähelepanu õpimotivatsiooni arendamisele, seostades õpet igapäevaelu ja 

kohaliku ettevõtlusega.  

4.6 Ettevõtlus- ja informaatikavaldkonna õppeainete lõiming – teabe ja tehnoloogia 

oskuste arendamiseks kasutatakse õppes nüüdisaegseid tehnoloogiaid, sh IKT 

võimalusi.  

 

5. Hindamine ja tagasisestamine 

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga 

omandatud õpioskuse väljundiks praktilised ülesanded. Praktilised ülesanded tuleb sooritada 

kas ühistöö või individuaaltööna. Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma 

vigasid hindama, tööd parendama ning meeskonnas töötama. Õpetaja annab tagasisidet läbi 

suunavate küsimuste ja juhendamise teel, suunates noort võimalikult iseseisvale teadmiste 

hankimisele. 

Tagasisidestamise eesmärk on toetada noore arengut, andes tagasisidet tema soorituste kohta, 

mille läbi innustaks ja suunatakse noort sihikindlalt oma huviga tegelema. Aidatakse seeläbi 

kaasa noore enesehinnangu kujunemisele ja toetades noort edasise haridustee valikul.  

Iga õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse, kus õpetaja analüüsib õpilase teadmisi, oskusi, 

annab tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustab ja suunab 

õpilast edasisel õppimisel. 

Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele oma töödest kokku pandud digiõpimapp, mis näitab 

õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning kaaspäraste õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool võimaldab 



 

 Uus põlvkond - teadlik tulevik                                  5  

 

õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis 

on väljatoodud vajalikud vahendid läbi kolme õppeaasta. 

 

 I õppeaasta II õppeaasta III õppeaasta 

Töövorm Mängude 

programmeerimine. 

Baasteadmised  ja  

vajalikud oskused 

arvutikasutamises. 

Arvutimaailm 

Põhiteadmised 

arvutiõppes - individuaal 

ja meeskonnatööd. 

Arvuti- ja multimeedia  

Projektiõpe 

süvahuvilistele. 

Klassiruum 8-10 töökohta 8-10 töökohta 8-10 töökohta,  

Stuudioruum 
- 

Vastavalt õpilaste 

teadmistele ja 

vajadustele. 

Kasutatakse 

fotostuudioruumi. 

Õppetehnika Videoprojektsioon, 

õpetaja arvuti, printer. 

Õpilaste arvutid. 

Videoprojektsioon, 

õpetaja arvuti, printer. 

Õpilaste arvutid. 

Videoprojektsioon, õpetaja 

arvuti, printer. 

Õpilaste arvutid. 

Kuluvahendid 

Kirjutusvahendid, 

markerid, harilikud- ja 

viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, papp, 

märkmikud, käärid, 

valgusallikad 

Kirjutusvahendid, 

markerid, värvipliiatsid, 

viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, joonlauad, 

harilikud pliiatsid, teip, 

käärid. 

Mälukaardid, akud, 

pirnid (valgus), 

tarkvararent. 

Kirjutusvahendid, 

markerid, viltpliiatsid, A4 

ja A3 paber, joonlauad, 

harilikud pliiatsid, teip, 

käärid. 

Mälukaardid, akud, pirnid 

(valgus), tarkvararent. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Arvuti õppekava on loodud infotehnoloogia huvilistele ja väljatöötatud Pernova 

Hariduskeskuse poolt. Antud õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt 

õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õpilane saab ennast rakendada 

uute võimalustega infotehnoloogia vallas ja erinevate projektide loomisel, mille käigus 

arendatakse digipädevust, ettevõtlikust, meeskonnatööd ja analüüsioskust.  

Praktilise osa läbimisel kasutatakse kaasaegseid tehnovahendeid (arvuti, projektor, vabavara 

jms). omandatakse oskusi infotehnoloogia vallas  kasutades erinevaid vajaminevaid 

vabavaralisi programme.  

Õppekava koosneb 20-st õpisisu teemast, mis on jaotatud kolmele õppeaastale. 

Õpisisu teemad 

Läbivad teemad Käsitletakse läbi kolme õppeaasta, erinevas raskusastmes 

1. Sissejuhatus  Kodukord, ohutusnõuded õppeklassis, ülevaade kooliaastast, läbitavatest 

teemadest. 

Oodatavad õpitulemused: 
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− teab kooli õppeklassi kodukorda ning reegleid ja seadmetega 

kaasnevaid esmaseid ohutusnõudeid; 

− saab ülevaate huviringis õpatavatest teemadest; 

− püstitab õppeaasta eesmärgi meeskonnatööna (kuhu soovitakse 

jõuda). 

2. Ergonoomika Rakendatavad meetmed oma tervise säilitamiseks ja parandamiseks 

arvutitöökeskkonnas, kõige sagedamad terviseprobleemid seoses 

arvutikasutamisega ja nende ennetamine, praktilised harjutused. 

Ergonoomikat soodustavad vahendid. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab arvutikasutamisest tingitud tervise probleeme ja oskab neid 

ennetada; 

− oskab läbi viia praktilise harjutusi terviseprobleemide 

ennetamiseks. 

3. Algteadmised 

arvutiga 

töötamisel  

 

Algteadmised riistvarast, tarkvarast ja ohutusest. Andmete salvestamine, 

erinevad failid.  

Oodatavad õpitulemused: 

− ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, 

hiir, printer, väline kõvaketas); 

− mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust; 

− kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest 

(muudab akende suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, 

sordib faile, otsib vajalikku); 

− salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud 

faili uuesti, salvestab selle teise nime all. 

Mängude 

programmeerimine 
I õppeaasta läbivad teemad ja õpiväljundid 

1. Sissejuhatus 

ainesse 

Sissejuhatus ainesse , arvuti tarkvara ja riistvara, meeskonnatöö põhimõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab käsitleda arvutit ja teab kuidas arvutiga toime tulla; 

− omab algteadmisi arvuti kasutamisest (mängude mängimine, 

joonistamise programmi kasutamine, veebis lehitsemine); 

− osaleb meeskonnatöös. 

2. Programmeerimi

ne 

Ülevaade programmeerimisest, plokkskeemid, sprait – välimus, 

taustamuutmine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab luua seoseid plokkskeemidega, teab kuidas järjestada plokke 

− oskab valida/joonistada sobivaid spraite, et sobiksid kokku 

mänguga. 

− oskab joonistada uut spraiti ehk tegelast ja muuta selle suurust  

− oskab lisada tausta ja teksti, tegelast dubleerida ja panna  

klaviatuuri abil liikuma. 

3. Joonistamine  Tegelaste liikumine, kujundi loomine, käskluste andmine, vidinate lisamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab lisada olemasolevat tegelast ja panna tegelast liikuma 

käskudel kilkamisega;  

− oskab kirjutada programmi, mis joonistab kujundi; 

− oskab sisestada käsklust, mis kustutab joonise ja taastab algasendi; 

− kirjutab programmi, mis joonistab  ja kustutab eelnevalt tehtu; 

− oskab tegelast ümberpöörata muutes kostüümi, lisab jutumulli 
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kasutades menüüst plokki ütle.  

4. Andmed ja 

muutujad  

Programmi muutujaid , andmete lisamine, andmeid mis hiljem kajastatakse 

punktidena –  muutujate edastamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab teostada punktitabeleid ja mängu siseseid muutujaid; 

− mängu käivitamisel teab, kuidas mäng automaatselt nullib eelmise 

mängu, et tekiks uus punki tabel ja skoori muutujad; 

− oskab sisestada tegelast, kellel on sama programm, mis mõnel 

samas projektis oleval tegelasel; 

− oskab lisada tegelasele liikumist, mille kiirust saab üles ja alla 

noolega muuta. 

5. Heli ja graafika   Välimuse kokku viimine ja heli lisamine/töötlemine sobivatesse 

situatsioonidesse. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab teostada graafilisi muutumisi, sprait muudab värvi jms; 

− oskab valida sobivaid helisid teatud spraitidele, kokkupuudetel, 

mängu taustaheli, 

− oskab salvestada pilti arvutisse ning lisada seda projekti 

taustapildiks; 

− oskab taustapildilt tegelast välja lõigata, lisada mitut väljalõigatud 

tegelast; oskad kirjutada programmi, mille tegelasele klikkides teeb 

tegelane häält. 

6. Eneseanalüüs  Analüüs, vigade leidmine, parandamine ja lahenduste leidmine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab leida plokkskeemide tegemisel vigu ja teab kuidas 

parandada; 

− oskab valida parandamisel õigeid plokke, et mäng ilma vigadeta 

mängiks; 

− tunneb rõõmu programmeerimisega tegelemisest. 

 Praktiline väljund Praktiliseks väljundiks on töötava ja  mängitava mängu valmimine  

Erinevate programmide kirjutamine.  

 Arvutiõpetus II õppeaasta läbivad teemad ja õpiväljundid 

1. Arvutiriistvara Arvutikomponentide tundma õppimine, arvutite ja sülearvutite 

komplekteerimine, arvutite puhastamine ja hooldustööd. 

Oodatavad õpitulemused: 

− mõistab millest arvuti koosneb ja oskab nimetada erinevaid 

arvutikomponente. Tunneb arvutikomponentide omavahelisi 

seoseid; 

− teab arvutiriistvaraga seotud erialaseid mõisteid; 

− oskab komplekteerida arvuteid kasutades juhendeid ja teostada 

riistvaralisi hooldustöid arvutile. 

2. Arvuti tarkvara ja 

operatsiooni-

süsteemid 

Operatsioonisüsteemide paigaldus ja seadistamine, installimeedia 

kirjutamine, Linux operatsioonisüsteemi kasutamine algtasemel, tarkvara 

paigaldused, Erialased mõisted; käsurida, protsessihaldur, service. Tarkvara 

paigaldamine ja arvuti tarkvaraline puhastamine.  

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab paigaldada/uuendada ja eemaldada arvutiprogramme; 

− on võimeline paigaldama arvutitesse erinevaid 

operatsioonisüsteeme (Windows, Linux); 

− oskab teostada tarkvaralisi hooldus operatsioone. 
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3. Arvutivõrgud  Tänapäeva võrgustandardid, erialased mõisted ja sõnavara, arvutivõrgu 

olemus, arvutivõrkude loomine ja testimine, hooldustööd. Traadita 

võrkühendused ja mobiilside võrgud. Võrgu ruuterite seadistamine.  

Oodatavad õpitulemused: 

− teab arvutivõrkudega seotud põhimõisteid; 

− oskab monteerida cat5 võrgukaablit; 

− tunneb ja oskab nimetada erinevaid võrguseadmeid ja nende 

kasutusalas; 

− tunneb mobiilsidevõrkude olemust ja oskab seadistada WIFI 

ruuterit. 

4. Nutiseadmed   Erinevad nutiseadmed igapäevaelus ja kuidas need meid mõjutavad, 

nutiturvalisus, nutiseadmete hooldamine ja seadistamine, tarkvara ja 

operatsioonisüsteemi paigaldus, andmete ümbertõstmine ja kloonimine. 

Millest nutiseade koosneb ning mis teeb ühe seadme nutikaks? 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab paigaldada ja eemaldada äppe nutiseadmest ja muuta 

tahvelarvuti sätteid; 

− teab millest koosneb üks nutiseade ja mis on selle mõju meile;  

− tunneb erinevaid nutiseadmete operatsioonisüsteeme; 

− oskab hoida oma nutiseadet turvalisena ja tarkvaraliselt puhtana. 

5. Arvuti 

lisaseadmed 

Arvutilisaseadmete seadistamine ja ühendamine, printerite tüübid ja 

kasutusalad, printerite puhastamine ja hooldustööd, klaviatuuride, kõlarite 

ja arvutihiirte ehitus. 

 Oodatavad õpitulemused: 

− oskab nimetada erinevaid arvuti lisaseadmed ja teab nende 

funktsioone; 

− oskab ühendada ja seadistada erinevaid arvuti lisaseadmeid arvuti 

külge. 

Praktiline väljund 

 

Praktilised tööd viikase läbi tunni käigus. Praktika ja teooria on omavahel 

seoses. 

Arvuti- ja 

multimeedia 
III õppeaasta läbivad teemad ja õpiväljundid 

1. Fotograafia Erialased mõisted ja sõnavara, pildistamine kaameraga, erinevad 

pildistamise režiimid. Kaamera lisaseadmete kasutamine. (statiivid, valgus.) 

 Oodatavad õpitulemused: 

− teab peegelkaamera tööpõhimõtteid ja fotograafiaga seotud tehnilisi 

mõisted (ava, säri, ISO); 

− oskab kasutada peegelkaamerat ja  selle funktsioone pildi tegemisel 

− oskab kasutada kaamera lisaseadmeid. 

2. Pildi ja 

helitöötlus   

Erialased mõisted, videokeskkonnad, heli ja video standardid, video ja 

heliklippide kokkupanek, erialased vabavaralised tööriistad, heli ja 

videotöötlus veebikeskkonnad. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab monteerida videoklipi koos heliga; 

− teab ja tunneb video ja heli standardeid, mida kasutatakse 

monteerimisel; 

− lõpptulemus (videoklipp, reklaamklipp, naljavideo). 

3. Krüptorahad   Krüptoraha olemus, erinevad krüptorahad ja kuidas neid kaevandada, 

krüpto rahakoti seadistamine, krüptoraha platvormid, krüptoraha viirused, 

krüptoraha väärtuse arvutamine. Kuidas mõjutab meid krüptoraha 

tulevikus? 
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Oodatavad õpitulemused: 

− teab krüptorahaga seotuid mõisteid; 

− oskab paigaldada krüptokaevandamis tarkvara ja seadistada 

virtuaalset rahakotti; 

− tunneb erinevaid krüptorahasid ja nende kaevandamis viise; 

− Oskab arvutada krüpto kaevandamise väärtust. 

4. Programmerimis-

keeled  

Erialased mõisted ja sõnavara, programmeeris keeled ja nende 

kasutusvaldkonnad, veebiprogrammeerimine, HTML, JAVA, CSS. 

Oodatavad õpitulemused: 

− tunneb ja tead erinevaid programmeerimiskeeli; 

− Oskab luua veebilehekülje kasutades HTML-li; 

− Tunneb programmeerimisel kasutatavaid keskkondi ja tööriistu. 

5. 3D ja 

animeerimine 

3D ja 2D, 3D-pritnerid ja nende kasutusvaldkonnad, animeerimisel 

kasutavad vabavaralised tööriistad, animeerimine, 3-D kujundi koostamine, 

renderdamine ja printimine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab animeerida lühianimatsiooni (adobe flash/animate); 

− teab ja tunneb 3D-s ja animeerimises kasutatavaid programme ja 

nende kasutusalasi. 

6. Arvutigraafika Veebipõhised pilditöötlusprogrammid, erialased mõisted, logo või kujutise 

kujundamine vektorgraafikas. 

 Oodatavad õpitulemused: 

− teab, mis on rastergraafika ja vektorgraafika; 

− oskab kujundada omale logo ja visiitkaarti kasutades kujundus 

standardeid; 

− tunneb värvide mõju ja valikut. 

Praktiline väljund Luuakse digitaalne portfoolio, mis sisaldab järgmist: 

− monteeritud videoklipp koos heliga; 

− õpilaste poolt pildistatud ja töödeldud pilte; 

− kujundatud logo ja visiitkaarti; 

− õpilase poolt animeeritud animatsiooni; 

− õpilase poolt iseseisvalt valitud projekti. 

 

Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele oma töödest kokku pandud portfoolio, mis näitab 

õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 

8. Juhendaja profiili kirjeldus  

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonnatööalane täiendkoolitus, et märgata 

õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja tehnikaalaseid pädevusi. Huviringi 

juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek õpilastega tegelda ja oskus äratada huvi 

tehnikamaailma vastu. 

I õppeaasta – tehniliste algteadmiste ja digipädevusega õpetaja (nt arvutiõpetaja põhikoolis). 

II -III õppeaasta õpetaja – tehnilist lisakoolitust saanud digipädev õpetaja. 
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