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ELEKTROONIKA ÕPPEKAVA 

 
 

SISSEJUHATUS  

Elektroonika õppekava taotletakse õpilastes tehnikateaduse populariseerimist, arendatakse 

loogilist ja süstemaatilist mõtlemist, enese ja tehnika analüüsi ning tehniliste oskuste 

arendamist.  

Õppetöö on praktilise suunitlusega, kus teadmisi ja oskuseid omandatakse läbi erinevate 

ülesannete, analüüsi ja katseeksitus meetodil. Võimalusel korraldatakse külastusi ja tehakse 

koostööd erinevate kohalike elektroonika asutustega (nt NOTE, Skanfil ja Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus), lisaks osaletakse tehnika alastel messidel, võistlustel ja näitustel. 

Tehakse koostööd teiste huviringidega, et avardada õpilaste silmaringi ja tutvustada erinevaid 

teemavaldkondade omavahelis seoseid.  

Kolme aasta jooksul saavad õpilased põhiteadmised materjali õpetusest, töövahenditest ja -

võtetest, algteadmised elektroonikast ja robootikast. Teadmised omandatakse meeskonnas ja 

individuaalselt, analüüsitakse nii enda kui kaaslase valmistatud projekte.  

Õppekava läbinud õpilane saab algteadmised elektroonika- ja robootika valdkonnast, mille 

kohta 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 

630 630 ak, 210 ak tundi õppeaastas 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu 

tingimused 

− eesti ja muu kodukeelega õpilased; 

− noored alates I klassist; 

− huvi elektroonika, leiutamise ja tehnikamaalima vastu; 

− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud oskused/ 

pädevused 

1.-3 klassi õpilastel huvi tehnika vastu. 

4. klassi õpilastelt oodatakse häid matemaatilisi oskusi ja loogilist mõtlemist. 

5.-6. klassi õpilased, piisab huvist huviringi temaatika vastu ja 

üldhariduskooli matemaatika ning loodusõpetuse tundides omandatust.  

Õppekava teisele ja kolmandale õppeaastale võib lisanduda ka siis, kui 

esimene õppeaasta on läbimata. 

Õppevormid ja 

meetodid 

− tundide läbiviimine: arutelud, vestlused, individuaal- ja grupitööd, 

praktilised tööd, esitlused, võistlused. 

− tundide näitlikustamine: praktika, ettevõtte külastused, seadmete ja 

vahendite emuleerimine veebis, esitlusvahendeid. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 
 

1.1 Elektroonika valdkonna tutvustamine praktilise õppe kaudu. 

1.2 Tekitada huvi inseneeriaga seotud elukutsete vastu ja luua eeldused edasiõppimiseks 

antud valdkonnas. 

1.3 Pakkuda noortele võimalusi eesmärgipärase vaba aja sisustamiseks ja 

mitmekesistada noorte enesearengu ning koolituse võimalusi elektroonika vallas oma 

kodukohas.  

1.4 Arendada õpilastes analüüsi võimet, loogilist/tehnilist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi 

ning üldist silmaringi tehnikavaldkonnas.  

1.5 Edendada tehnika huviliste noorte loometööd ja soodustada vaimset arengut. 

1.6 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi 

erinevamate rühma ja paaristöö projektide. 

1.7 Arendada noorte digi- ja tehnikapädevust. 

Püstitatud ülesanded: 

1.8 Tehnilise mõtlemise arendamine – probleem ülesannete lahendamine, 

individuaaltööd ja projektid jne. 

1.9 Loogilise mõtlemise ja analüüsivõime arendamine läbi ühisprojektide ja katseeksitus 

meetodi. 

1.10 Ettevõtlikkuse arendamine läbi meeskonna- ja individuaalsete projektide. 

1.11 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade loovkasutamine.  

1.12 Mikrokontrollerite tundma õppimine - Arduino Nano, UNO jne. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Õpieesmärk on õpilase huvi suurendamine elektroonika tegelemise vastu ning anda alg- ja 

põhiteadmised elektroonika ning robootika valdkonnast läbi praktiliste tegevuste. Omandatud 

teadmised ja oskused aitavad õpilast igapäevases elus ning hõlbustavad tulevikus 

elukutsevalikut 

Oodatavad õpilase õpitulemused: 

2.1 Teab ja oskab oma sõnadega selgitada elektroonika olulisemaid mõisteid. 

2.2 Saab algteadmised elektroonikast, materjaliõpetusest, puidu- ja metallitöö alustest, 

elektroonika ja robootika põhitõdedest. 

2.3 Tunneb ja kasutab mitmesuguseid elektroonika kaitsevahendeid, töö- ja mõõteriistu 

eesmärgipäraselt. 

2.4 Valib ja kasutab vastavalt töö iseloomule  korrektseid tööriistu ning õigeid 

töövõtteid. 

2.5 Saab iseseisvalt aru ja analüüsib lihtsamaid elektriskeeme ning oskab nende põhjal 

luua maketti. 
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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, materjali omadused, mõõteriistade ja käsitööriistade 

kasutus, ohutusreeglid, elektroonika alused. 

3.2 II õppeaasta – metalli- ja puidutöö alused, spetsiifilised mõõteseadmed, süvenenud 

elektroonika , robootika, programmeerimine. 

3.3 III õppeaasta  – toote arendus, süvenenud programmeerimine ja robootika. 

Ühel õppeaastal toimub 140 ak tunni ulatuses õppetööd tunniplaanis järgselt, 70 ak 

tunniplaani välised tegevused. Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks, 

millede mahud valib õpetaja ja mis sõltub õpilaste teadmistest ning 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 

Õppekava pakub õpilasele eakohast, turvalist, positiivselt mõjuvat ja arendavat 

õppekeskkonda, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust. Õpetaja 

olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.  

Seos riikliku õppekavaga I-III kooliastmes aitab omandada sotsiaalset ja kodaniku-, 

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

mõista ja hinnata, arvestades erinevaid olukordi; teha koostööd teiste inimestega, oskus 

kasutades uuenevaid eakohale sobivaid tehnoloogiad; planeerida õppimist ning seostada 

õpitut erinevates olukordades ning probleeme lahendades.  

Õppeainete vaheline lõiming 

4.1 Eesti keel ja tehnoloogia lõiming – õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust 

hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel ning 

järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse 

nõudeid. 

4.2 Võõrkeel ja tehnoloogia lõiming – 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 Matemaatika ja tehnoloogia lõiming – tehakse tööde kavandamisel ja valmistamisel 

praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid jne.  

4.4 Sotsiaalained ja tehnoloogia lõiming – rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 

õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid 
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eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse 

nõudeid.  

4.5 Informaatika ja tehnoloogia lõimitud, kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast.  

 

5. Hindamine ja tagasisestamine 

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

omandatud õpioskuse väljundiks erinevad praktilised ühistööd või individuaalsed projektid. 

Praktiliste tegevuste järel antakse tagasisidet nii töövõtetele, meeskonnatöö efektiivsusele kui 

arutletakse üheskoos ja antakse tagasiside valminud töödele. Arutletakse, mis õnnestus või ei 

õnnestunud ja miks, mis oli antud praktilise töö või teema puhul raskemini arusaadav.  

Õpilastel palutakse analüüsida oma panust meeskonnatöösse, meeskonna üldisi 

koostööoskusi. Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid hindama, tööd 

parendama ning meeskonnas töötama. Õpetaja suunab küsimuste ja juhendamise varal õpilast 

võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, see tähendab ise tegemisele.  

Kolme õppeaasta jooksul sooritatakse mitmeid õpieksperimente, mille käigus noori nõustavad 

ja juhendavad oma valdkonna praktikud. Läbi vahetu õpetajalt-õpilasele õppimise 

kinnistatakse saadud õpioskused ja teadmised.  

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 õppeaasta lõpus toimuv näitus, kus esitletakse õpilaste 

valmistatud projekte. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

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

internetiühendus ning arvuti ja elektroonika labori õppevahendite kasutamise võimalus. 

Huvikool võimaldab 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 
Tehniliste 

algvahendite vajadus 

oluline, praktilised 

ülesanded. 

 

Algsed tehnilised 

vahendeid, mida on 

võimalik täienda 

erinevate projektide 

kirjutamise toel -

praktilised iseseisvad 

ülesanded. 

Tehnilised vahendid on 

soetatud ja täiendatakse 

vastavalt vajadusest 

lähtuvalt, toetades 

süvahuviliste õpilaste 

süsteemset arengut – 

individuaalsed või grupi-

tööd, tootearendus jne. 

Klassiruum 8-12 töökohta. 

Võimalusega kasutada 

arvuti ja tehnika 

8-12 töökohta. 

Võimalusega kasutada  

arvuti ja tehnika laborit  

8-12 töökohta. 

Võimalusega kasutada arvuti 

ja tehnika laborit.  
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laborit.  

Lisa ruum 

- 

Õpetajale lisatööruum, 

töövahendid, mida ei ole 

lubatud õpilastel üksi 

kasutada. 

Õpetajale lisatööruum, 

töövahendid, mida ei ole 

lubatud õpilastel üksi 

kasutada. 

Õppevahendid 
Mõõtmis- ja 

käsitööriistad, 

jootmisjaamad. 

Elektroonika- ja 

mikrokontrollerite 

õppekomplektid, 

konstruktorid. 

Elektroonika- ja 

mikrokontrollerite 

õppekomplektid, 

konstruktorid. 

Õppetehnika Arvuti, projektor, 

osilloskoop 

Arvuti, projektor, 

osilloskoop 

Arvuti, projektor, 

osilloskoop 

Kuluvahendid Kirjutusvahendid, 

markerid, harilikud- ja 

viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, papp, teip, 

toidukile, joonlauad 

märkmikud, käärid, 

valgusallikad jne 

Kirjutusvahendid, 

markerid, värvipliiatsid, 

viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, joonlauad, 

harilikud pliiatsid, teip, 

käärid, taksistid, LED 

pirnid, elektroonika 

komponendid. 

Kirjutusvahendid, markerid, 

viltpliiatsid, A4 ja A3 paber, 

joonlauad, harilikud pliiatsid, 

teip, käärid, 

mikrokontrollerid, 

elektroonika komponendid. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Elektroonika õppekava on väljatöötatud Pernova Hariduskeskuse poolt. Õppekava 

koostamisel on lähtutud väljundipõhisest õppest. Õppekavas on lõimitud erinevad 

teadussuunad (füüsika, materjaliteadus, inseneeria, matemaatika, informaatika, elektroonika ja 

robootika). Rõhutatakse õpilaste tööriistade kasutamise ohutust ja praktilisi 

toimetulekuoskusi. 

Teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. 

Õpilane saab ennast rakendada elektroonika ja robootika valdkonnas ning erinevate projektide 

loomisel, mille käigus arendatakse tehnilist mõtlemist ettevõtlikust, meeskonnatööd ja 

analüüsioskust.  Praktilise töö käigus omandatakse oskusi analüüsida ja kasutada erinevaid 

materjale, jootmisoskus, programmeerimine ja loogiline mõtlemine.  

Õppekava koosneb 16 õpisisu teemast, mis on jaotatud kolmele õppeaastale. Viis põhiteemat 

läbivad kõiki kolme õppeaastat. 

I ja/või II õppeaastal läbi lihtsama ettevõtlikkuse arendamise ja tootearenduse antakse 

põhiteadmised materjaliõpetusest, elektrist, töövahendite kasutamisest ja ohutusest. 

II ja/või III õppeaastal käsitletakse materjalide füüsilisi omadusi, elektroonika aluseid ja toote 

arendust süvenenult mõttest kuni valmis tooteni ja müügini. Süvenetakse elektroonikasse 

õppides erinevaid elektroonika komponente ja nende omadusi ning komponentide ühilduvust 

üksteisega, elektriskeemide loomist ja lugemist ning vooluahelate komplekteerimist ja 

analüüsi. Süvenenud õppe robootikasse läbi erinevate mikrokontrollerite ja 

programmeerimiskeelte. 

 

Õpisisu teemad  
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Läbivad teemad Käsitletakse läbi kolme õppeaasta, erinevas raskusastmes. 

1. Sissejuhatus 

õppeainesse 

Kodukord, ohutusnõuded õppelaboris, ülevaade kooliaastast, läbitavatest 

teemadest. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab kooli klassiruumi ja õppelabori kodukorda ning reegleid ja 

seadmetega kaasnevaid esmaseid ohutusnõudeid; 

− saab ülevaate huviringis õpetavatest teemadest; 

− püstitab õppeaasta eesmärgi meeskonnatööna (kuhu soovitakse 

jõuda). 

2. Elekter, elektrivool Aatomi ehitus, laeng, elektriga seonduvad mõisted, elektrivool looduses 

ja tehnikas, elektrivoolu igapäevakasutus.  

Oodatavad õpitulemused: 

− teab aatomi ehitust, laengu mõistet, mis on elektrijuht ja 

isolaator; 

− toob näiteid elektrivoolu kasutuses looduses ja tehnika; 

− kirjeldab omasõnadega ja näidete abil, kuidas elekter jõuab 

kodudesse ja akudesse. 

3. Elektriskeemid ja 

vooluringi osad 

Elektrivool, vooluahel, lüliti, tarbija, vooluallikas, elektrijuht, 

elektriskeemid, ohutus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab millest koosneb vooluring ja oskab nimetada vooluringi 

osade omadusi;  

− tunneb peamisi elektriskeemide tingmärke ja oskab lugeda 

lihtsamaid skeeme; 

− kasutab ohutusnõudeid elektriga töötamisel. 

4. Tööriistad ja 

mõõtevahendid 

Mõõte-, märkimis- ja käsitööriistad. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja oskab kasutada erinevaid mõõte-, märkimis- ja 

käsitööriistu (kruvikeeraja, lõike-, lapik-, ümar- ja 

koorimistangid); 

− oskab analüüsida projekti ning valida tööks sobivad tööriistad; 

− kasutab ohutusreegleid tööriistadega töötamisel. 

5. Tootearendus   Tootearendus etapid, hinnakujunemine, individuaal-, paaris- ja 

meeskonna töö põhimõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab tootearenduse erinevaid etappe;  

− kujundab toote hinna ja teab sellega kaasnevaid kulutusi; 

− teab mis on toote ideekavand ja selgitab omasõnadega kuidas 

valmib toode. 

Noored leiutajad I-II õppeaasta 

1. Leiutamine 

e toote elutsükkel 

Leiutamine, idee, tootmine, jaotus, müük, jäätmed. Testimine, 

arendamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja kirjeldab omasõnadega, leiutamist ja selle etappe; 

− teab käsitlust hällist hauani - toote elutsükkel, ideest kuni 

jäätmeteni; 

− loob meeskonnaga toote, mis vajab katsetamist, testimist, 

läbikukkumist/arendamist ja uuesti testimist. 

2. Materjalide õpetus Looduslikud ja tehismaterjalid. Materjalide jagunemine: puit, metall, 

plastik jne, materjalide omadused, sobivus ja koosmõju. Tööriistade 
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korrektne käsitlus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− nimetab ja kirjeldab erinevaid materjale ning nende 

kasutusalasid; 

− teab erinevate materjalide füüsilisi omadusi ja oskab nendega 

toote loomisel arvestada; 

− valib praktilise töö jaoks sobiva materjali ja töövahendi. 

3. Pöörd-

projekteerimine 

Taakasutus, elektroonika seadmete analüüs, lahti võtmine, elektroonika 

komponendid, ohutus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− monteerib ohutult lahti erinevaid lihtsamaid seadmeid; 

− analüüsib seadme sisu ja oskab valida tähtsamaid elektroonilisi 

komponente, mida on võimalik taaskasutada järgmistes 

projektides.  

4. Puidu- ja metalltöö 

metoodika   

Alusteadmised metalli- ja puidutööst, tööriistad ja nende korrektne 

kasutus, ohutusnõuded, töövõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

− töötleb puitu ja metalli vastavalt etteantud juhistele; 

− valib õiged töömeetodid puidu või metalliga töötamisel; 

− kasutab ohutusnõudeid puidu ja metalli töötlemisel.  

5. Jooniste 

koostamine  

Joonis ja joonistus, tingmärgid, visuaalne ja ruumiline kujundus, 

kolmikvaade. 

Oodatavad õpitulemused: 

− loob lihtsamaid jooniseid objektidest; 

− teab erinevaid joonestamise tingmärke ja kasutab neid 

jooniste/kavandite loomisel ja nende lugemisel; 

− joonestab iseseisvalt lihtsamaid ruumilisi objekte ja kannab 

mõõtmed joonisele; 

− teab ja oskab koostada kolmikvaadet. 

Praktiline väljund Luuakse meeskonnanaga või individuaalselt toode, mis vajab 

katsetamist, testimist, läbikukkumist/arendamist ja uuesti testimist. 

Valminud toodetest, väikestest projektidest nii kindlal otstarbel kui ka 

ilu eesmärgil luuakse näitus. Võimalusel võtavad osa leiutamise 

konkursiteist. 

Arduino robootika II-III õppeaasta  

1. Elektrivoolu 

suurused 

Elektrivoolu suurused, pinge, voolutugevus ja takistus. Alalisvooluhead. 

Elektrijuhid. Ohmi seadus praktikas.  

 Oodatavad õpitulemused: 

− teab elektrivoolu suuruseid, ühikuid loeb neid joonistelt; 

− teab mis on Ohmi seadus ja oskab leida omavahelisi seoseid ja 

seaduspärasusi pinge, voolutugevuse ja takistuse vahel 

vooluahelas; 

− kasutab Ohmi seadust läbi praktilise tegevuse, LED lambi 

takistuse valimiseks, mootori voolutugevuse säilitamiseks jne.   

2. Elektroonika 

komponendid   

LED, diood, takistus, kondensaator, mähis jne. Komponentide 

katsetamine toimub teoreetilise tutvustuse ja praktiliste katsete 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab erinevaid elektroonika komponente, nende omadusi ja valib 

õigete omadustega komponendi ning paigaldab neid 

vooluahelasse; 

− teab ja oskab kasutada komponentide paigaldamisel 
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vajaminevaid tööriistu ja ohutusnõudeid. 

3. Skeemid ja 

emulatsioon  

Elektriskeemide koostamine ja analüüsimine, digitaalsed 

arenduskeskkonnad veebis, elektroonika emulatsioon ja digitaalne 

keskkond. 

Oodatavad õpitulemused: 

− loob lihtsamaid elektriskeeme paberil kui ka arvutis; 

− teab kuidas emuleerida elektriskeemi ja analüüsib tulemusi; 

− loob skeemi põhjal  vooluahela. 

4. Miniarvutid ja 

mikrokontrollerid 

MIS need on Arduino, ESP8266, Raspberry PI, D1 mini, jne. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja saab aru tehnilisest sõnavarast ja mikrokontrolleri 

mõistetest; 

− teab mis on miniarvutid ja mikrokontrollerid ning oskab 

nimetada nende kasutamisalasid; 

− programmeerib mikrokontrolleril lihtsamaid programme. 

5. Projektiõpe Projektiõpe koosneb erinevatest individuaal- paaris- kui ka 

rühmatöödest, mis on seotud varasemalt õpitud ja katsetatud 

elektroonika komponentidega ning see läbi  kinnistatakse eelnevalt 

õpitut teadmisi ja oskusi. Valib iseseisvalt projekti idee, koostab 

töökava, valib sobilikud töövahendid/materjalid  ja viib läbi projekti 

ning analüüsides tulemusi. 

Oodatavad õpitulemused: 

− valib iseseisvalt projekti idee, koostab töökava, valib sobilikud 

töövahendid/materjalid ja viib läbi projekti ning analüüsides 

tulemusi.  

6. Programmeerimine  Visuaalne programmeerimine, Arduino compiler kood, informaatika ja 

masinkood. 

 Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja kasutab programmeerimise algtõdesid; 

− programmeerib erinevaid mikrokontrollereid (Arduino, 

ESP8266, D1mini jne); 

− analüüsib enda kirjutatud masinkoodi ning suudab leida ja 

parandada koodist süntaksi ja loogika vigasid.   

Praktika ja väljund Ekskursioonid ja külastused kohalikes elektroonika valdkonnaga seotud 

ettevõttes. Aasta käigus loovad õpilased erinevaid projekte, mille 

eesmärkideks on võistlustel osalemine (robotautod), tarbeesemed 

kasutamiseks ringitöös või loovust arendavaid väikeprojekte/tooteid. 

Robootika võistlustel osalemine ja projekti päevade läbiviimine. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus  

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

huvi tehnikamaailma vastu. Juhendajalt, kellel on matemaatika-, füüsika-, robootika-, 

informaatika- või mõni muu tehnikaalane baasharidus, pidevat huvi ja soovi end uuemate 

teadus- ja tehnikamaailma saavutustega kursis hoida. 

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

õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja tehnikaalaseid pädevusi.  

 

9. Materjalid ja kirjandus: 
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