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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6 EKAP ehk  156 tundi 

 1 
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe 
põhimõtetest. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

 mõistab oma vastutust teadlike 
otsuste langetamisel 
elukestvas karjääriplaneerimise 
protsessis;    

 analüüsib juhendamisel 
enda isiksust ning kirjeldab 
enda tugevusi ja nõrkusi; 

 

IKT- valdkonna kaart 
esitlus kutsete 
süsteemist ja 
kutseeksami 
sooritamise 
võimalused. 
arutelu  
õppekäik 
tarkvaraettevõttesse 
näidiskarjääriplaan. 

Eneseanalüüs töölehtede 
abil. 
Pikk ja lühike karjääriplaan. 
 

1. KARJÄÄR 
1.1. IKT-valdkond ja õpitav eriala. 
1.2. Õppimisvõimalused. Praktika ja 
tööturg. 
1.3. Kutsete süsteem 
1.4. Pikk ja lühike karjääriplaan 
 

 mõistab majanduse olemust ja 
majanduskeskkonna toimimist;           

 kirjeldab juhendi alusel oma 
majanduslikke  vajadusi, 
lähtudes ressursside 
piiratusest; 

 koostab elektrooniliselt 
juhendi alusel enda 
leibkonna ühe kuu eelarve; 

miniloeng 
arutelu 
töölehed 
infootsing 
       

Kuu eelarve koostamine. 
Infootsingu põhjal esitlus 
finantsasutuse kohta 
Tööleht nõudluse, 
pakkumise ja turutasakaalu 
kohta 
 

2. MAJANDUSE ALUSED. 
2.1. Majanduslikud vajadused, 
ressursid. 
2.2. Kuu eelarve 
2.3. Nõudlus ja pakkumine. Turu 
tasakaal. 
2.4. Maksusüsteem. 
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 selgitab juhendi alusel 
nõudmise ja pakkumise 
ning turutasakaalu kaudu; 

 turumajanduse olemust; 

 loetleb iseseisvalt Eestis 
kehtivaid otseseid ja 
kaudseid makse; 

 täidab juhendamisel 
etteantud andmete alusel 
elektroonilise; 
näidistuludeklaratsiooni; 

 leiab iseseisvalt 
informatsiooni sh 
elektrooniliselt; 
finantsasutuste poolt 

 pakutavate põhiliste 
teenuste ja nendega 
kaasnevate võimaluste ning 
kohustuste kohta; 

 kasutab 
majanduskeskkonnas; 

 orienteerumiseks juhendi 
alusel riiklikku infosüsteemi 
e-riik.     

Arutlus maksusüsteemist 
 

2.5. Tuludeklaratsioon. 
2.6. Finantsasutused ja nende poolt 
pakutavad teenused. 
2.7. e-riik. 
 

 mõtestab oma rolli 
ettevõtluskeskkonnas; 

           

 kirjeldab meeskonnatööna 
ettevõtluskeskkonda Eestis 
lähtudes õpitavast 
valdkonnast; 

 võrdleb iseseisvalt lähtuvalt 

 ettevõtluskeskkonnast oma 
võimalusi tööturule 
sisenemisel palgatöötajana 
ja ettevõtjana; 

miniloeng 
arutelud 
töölehed 
esitlus 
  

Äriidee esitlus rühmatööna 
  

3. ETTEVÕTLUSE ALUSED 
3.1. Ettevõtluskeskkond ja 
tarkvaraettevõtete keskkond 
3.2. Palgatöötaja ja ettevõtja. 
3.2. Vastutustundlik ettevõtlus. 
3.3. Ühe valdkonna ettevõtte analüüs 
töölehe alusel 
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 kirjeldab meeskonnatööna 
vastutustundliku 
ettevõtluse põhimõtteid; 

 tutvustab meeskonnatööna 
ühe ettevõtte 
majandustegevust ja seda 
mõjutavat 
ettevõtluskeskkonda; 

 kirjeldab meeskonnatööna 
juhendi alusel 
kultuuridevaheliste 
erinevuste mõju ettevõtte 
majandustegevusele; 

 kirjeldab ja analüüsib 
ettevõtte äriideed õpitava 
valdkonna näitel ja koostab 
elektrooniliselt 
meeskonnatööna juhendi 
alusel lihtsustatud äriplaani. 

3.4. Kultuuridevahelised erinevused ja 
selle mõju ettevõtte 
majandustegevusele. 
3.5. Äriidee 
 

 mõistab oma õigusi ja 
kohustusi töökeskkonnas 
toimimisel;         

 loetleb ja selgitab 
iseseisvalt tööandja ja 
töötajate põhilisi õigusi ning 
kohustusi ohutu 
töökeskkonna tagamisel; 

 tunneb ära ja kirjeldab 
meeskonnatööna 
töökeskkonna üldist 
füüsikalisi, keemilisi, 
bioloogilisi, 
psühhosotsiaalseid ja  
füsioloogilisi ohutegureid ja 
meetmeid nende 
vähendamiseks; 

arutelu 
infootsing 
 

Maksukalkulaatori 
kasutamine etteantud 
ülesande lahendamisel. 
 
Arutluses osalemine: Ohud 
tarkvaraarendaja töös ja 
nende vähendamise 
võimalused. 
·           

4. TÖÖÕIGUS 
4.1. Tööandja ja töötaja õigused ja 
kohustused. Töökorraldus. Puhkus. 
4.2. Erinevad lepinguliigid. 
4.3. Maksustatav tulu, bruto- ja 
netotöötasu.Töövõimetuse hüvitis. 
 
5. TÖÖKESKKOND 
5.1. Töökeskkond õpetatavas 
valdkonnas. Töökeskkonda puudutavad 
materjalid. 
5.2. Tööandja ja töötajate põhilised 
õigused ning kohustused ohutu 
töökeskkonna tagamisel 
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 tunneb ära tööõnnetuse ja 
loetleb iseseisvalt lähtuvalt 
seadustes sätestatust 
töötaja õigusi ja kohustusi 
seoses tööõnnetusega; 

 kirjeldab tulekahju 
ennetamise võimalusi ja 
enda tegevust tulekahju 
puhkemisel töökeskkonnas; 

 leiab juhtumi näitel 
iseseisvalt eri allikatest, sh 
elektrooniliselt 
töötervishoiu ja tööohutuse 
alast informatsiooni; 

 leiab iseseisvalt 
töölepinguseadusest 
informatsiooni töölepingu, 
tööajakorralduse ja 
puhkuse kohta; 

 nimetab töölepingu, 
töövõtulepingu ja 
käsunduslepingu peamisi 
erinevusi; 

 kirjeldab 
töölepinguseadusest 
tulenevaid töötaja õigusi, 
kohustusi ja vastutust; 

 arvestab juhendi abil 
iseseisvalt ajatöö, 

tükitöö ja majandustulemustelt 
makstava tasu bruto- ja 
netotöötasu ning ajutise 
töövõimetuse hüvitist. 

5.3. Ohutegurid ja nende 
vähendamine.  
5.4. Tööõnnetus. 
5.5. Tulekahju ja toimimine selle korral. 
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 käitub vastastikust suhtlemist 
toetaval viisil; 

 

 kasutab situatsioonile 
sobivat verbaalset ja 
mitteverbaalset suhtlemist; 

 kasutab erinevaid 
suhtlemisvahendeid, sh 
järgib telefoni- ja 
internetisuhtluse head tava; 

 selgitab ja järgib 
suhtlemissituatsioonides 
üldtunnustatud 
käitumistavasid; 

 kasutab tulemusliku 
meeskonnatöö 
põhimõtteid; 

 kirjeldab juhendi alusel 
meeskonnatööna 
kultuurilisi erinevusi 
suhtlemisel; 

 loetleb ja kirjeldab 
meeskonnatööna kliendi-
keskse teeninduse 
põhimõtteid; 

 lahendab juhendi alusel 
tavapäraseid teenindus-
situatsioone. 

videoloengud 
arutelud 
praktiline 
meeskonnatöö 

 

Rühmatöö analüüs 
Enda kui suhtleja 
analüüsimine töölehe 
alusel 
Rühmatööna plakat- 
kliendikeskse teeninduse 
põhimõtted 

 

6. SUHTLEMINE 
6.1. Suhtlemissituatsioon. Verbaalne 
ja mitteverbaalne suhtlemine. 
6.2. Suhtlemisvahendid.  
6.3. Meeskonnatöö 
6.4. Kliendikeskne teenindus. 
 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Pikk ja lühike karjääriplaan 
2. Kuu eelarve koostamine. 
3. Infootsing finantsasutuse kohta 
4. Äriidee esitluse ettevalmistus Osterwalderi mudeli alusel. 
5. Maksukalkulaatori kasutamine. 
6. Infootsing teabeallika põhjal: Ohud tarkvaraarendaja töös ja nende vähendamise võimalused. 
7. Rühmatööna plakati kujundamine-kliendikeskse teenindamise põhimõtted. 
8. Enda kui suhtleja analüüsimine töölehe alusel. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.   
Moodulit hinnatakse “arvestatud”, kui kõik hinnatavad ülesanded on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Bolton, R. Igapäevaoskused „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni“ koos töövihiku CD-ga,  
http://palk.crew.ee, 
http://www.minuraha.ee/ 
www.meieraha.ee 
www.riigiteataja.ee 
www.tooelu.ee 
www,ti.ee. 
Karjääriplaneerimise oskuste kujundamine kutseõppes: https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/17911   

 
  

http://palk.crew.ee/
http://www.minuraha.ee/
http://www.meieraha.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.tooelu.ee/
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/17911
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 10 EKAP ehk 260  tundi 

 2 
IT valdkonna alusteadmised  

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab alusteadmised  IT-valdkonna rakendustarkvarast, arvutivõrkudest, riistvarast ja operatsioonisüsteemidest. 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

 kasutab tavakasutaja tasemel 
enamlevinud rakendustarkvara;  

 eristab süsteemi- ja 
rakendustarkvarasid ning 
kirjeldab vastavalt nõuetele 
nende kasutus-
valdkondasid; 

 otsib tööks vajalikku 
informatsiooni erialastest 
infokanalitest;  

 kasutab nutikalt kontoritöö 
tarkvara ja veebivahendeid 
oma tegevuste ja tulemuste  
dokumenteerimisel ja 
esitlemisel.         

praktiline töö, 
probleemõpe, 
lõimitud erialase 
projektiga või 
üldainetega 

Praktiline töö: 
Projektidokumentatsiooni 
loomine  ja haldamine 
rakendustarkvaras 
(lõimitud 
projektihaldusega) 
 

1. RAKENDUSTARKVARA 
1.1 Süsteemi- ja rakendustarkvara 
erinevus 
1.2 Sisendseadmete kasutamine (hiir, 
klaviatuur, puutekraanid jms) 
1.3 Infootsing, erialased infokanalid ja 
selle asjakohasuse hindamine 
1.3 Kontoritöö tarkvara (ka 
veebivahendite) kasutamine 
1.4 Dokumentatsiooni standardid. 1.5 
Kirjalike tööde vormistamine juhendi 
alusel. 
1.6 Graafikute, skeemide ja jooniste 
loomine ja kujundamine.  
1.7 Esitluse loomine.  

 hindab riistvara komplekti 
vastavust tarkvara nõudmistele; 

 

 seadistab arvutis rakenduse 
loomiseks ja majutamiseks 
arenduskeskkonna;  

arutelu 
praktiline töö 

Esitlus kasutades sobivaid 
veebivahendeid (vt punkt 
1): Arenduskeskkonnaks 
vajaliku riistvara valik ja 

2. ARENDUSKESKKONNA LOOMINE 
2.1. Arenduskeskkonna loomise 
vajadused ja võimalused.  
2.2. Majutuskeskkonna valimine. 
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 kirjeldab majutus-
keskkonnale vajalikud 
nõuded sh arvuti võimsus, 
mälu, tarve, 
võrguühenduste hulk ja 
parameetrid;       

arenduseks vajaliku 
rakenduse seadistamine 
(koos tehtud valikute 
põhjendustega) 

 
 

 tunneb  operatsiooni-
süsteemide tööpõhimõtteid, 
liike ja põlvkondi; 

 kirjeldab operatsiooni-
süsteemide põhivõimekusi 
ja liike, selgitab 
operatsioonisüsteemide 
sarnasusi ja põhilisi 
erinevusi; 

 nimetab ja selgitab 
operatsioonisüsteemi 
põhiteenuseid; 

 tuvastab seadmes 
kasutatava operatsiooni-
süsteemi ja selle versiooni 
interneti- ja kirjandus-
allikate abil. 

miniloeng 
mõttekaart 
praktiline töö: arvuti 
parameetrite 
leidmine  

Ajajoone loomine ja 
esitlemine:  
operatsioonisüsteemide 
areng. 
 
Seadmes oleva 
operatsioonisüsteemi 
parameetrite kirjeldamine. 

3. OPERATSIOONISÜSTEEMID 
3.1. Operatsioonisüsteemide liigid, 
olemus, põhiteenused, võrdlus. 
3.2. Operatsioonisüsteemide areng. 
3.3. Operatsioonisüsteemide 
versioonid.  
3.4 Operatsioonisüsteemi paigaldamine 
virtuaalmasinasse.  
 

 kasutab korrektset 
operatsioonisüsteemide-alast 
õppe- ja ingliskeelset 
terminoloogiat; 

 dokumenteerib oma 
tegevust ja loodud 
lahendusi. 

sõnastiku 
kasutamine. 
allikakriitilisuse 
arutelu. 
 

Sõnastiku loomine. 
Dokumentatsiooni 
loomine. 

 

 mõistab lihtsamate arvutivõrgu 
seadmete kasutusvaldkondi; 

 

 määratleb nõuded riistvarale ja 
arvutivõrgule 
tarkvaralahenduse 
kasutamiseks;  

 kirjeldab arvutivõrgu 
toimimise ja 
andmeedastuse 
aluspõhimõtteid; 

 koostab vastavalt 
rakendusele arvuti 

miniloeng. 
mõttekaart. 

Meeskonnatööna 
koostatud nõuete loetelu 
vastastikhindamine 

4. ARVUTIVÕRKUDE ALUSED. 
4.1. Andmeedastuse ja arvutivõrgu 
alused. 
4.2 Võrgule esitatavate nõuete 
arvutamine 
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riistvarale ja arvutivõrgule 
esitatavate nõuete loetelu. 

 tunneb enamlevinud 
taristuteenuste põhilisi 
parameetreid ja  

 seadistab rakendusi erinevates 
operatsioonisüsteemides; 

 kirjeldab enamlevinud 
taristuteenuste 
parameetreid, kasutades 
etteantud tüüpsituatsioone; 

 seadistab lihtsamatel 
juhtudel enamlevinud 
rakendusservereid 
erinevatel platvormidel; 

 seadistab klientrakendusi 
vastavalt etteantud 
nõuetele. 

arutelu. 
mõttekaart. 
praktiline töö  

Praktiliste tööde 
dokumentatsiooni 
esitlemine. 

5. TARISTUTEENUSED. 
5.1. Enamlevinud taristuteenused 
5.2. Tüüpsituatsioonid. 
5.3. Rakendusserverite seadistamine ja 
põhifunktsioonid (kasutaja vaatest). 
5.3. Klientrakendused.  
 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Esitluste loomine, dokumentatsiooni nõuetekohane vormistus, kiirkirja harjutused. 
2. Dokumentatsiooni loomine: kirjeldab majutuskeskkonnale vajalikud nõuded sh arvuti võimsus, mälu, tarve, 

võrguühenduste hulk ja parameetrid; 
3. Operatsioonisüsteemide arengu ajajoone loomine. 
4. Sõnastiku loomine ja täiendamine. 
5. Meeskonnatööna koostatud nõuete loetelu vastastikhindamine. 
6. Praktiliste tööde esitluse ettevalmistamine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
 
Hindekriteeriumid 

Mooduli hinnatekse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
Praktiline töö: Dokumentatsiooni loomine ja haldamine, esitluse loomine rakendustarkvaras. 
Esitlus: Arenduskeskkonnaks vajaliku riistvara valik ja arenduseks vajaliku rakenduse seadistamine (koos tehtud valikute 
põhjendustega). 
Ajajoone loomine ja esitlemine: operatsioonisüsteemide areng. Seadmes oleva operatsioonisüsteemi parameetrite 
kirjeldamine. 
Sõnastiku loomine. Dokumentatsiooni loomine. Praktiliste tööde dokumentatsiooni esitlemine. 
Meeskonnatööna koostatud nõuete loetelu vastastikhindamine. 

Hindekriteerium Hinne “3” 
eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ning kirjeldab vastavalt nõuetele nende kasutusvaldkondasid; 
otsib tööks vajalikku informatsiooni erialastest infokanalitest;  
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kasutab nutikalt kontoritöö tarkvara ja veebivahendeid oma tegevuste ja tulemuste  dokumenteerimisel ja esitlemisel;  
seadistab arvutis rakenduse loomiseks ja majutamiseks arenduskeskkonna tavalahendusena;  
kirjeldab majutuskeskkonnale vajalikud nõuded sh arvuti võimsus, mälu, tarve, võrguühenduste hulk ja parameetrid;  
ajajoonel kirjeldab operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liike, selgitab operatsioonisüsteemide sarnasusi ja põhilisi 
erinevusi; 
nimetab ja selgitab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid; 
tuvastab seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abi; 
dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi korrektselt õppekeeles; 
kirjeldab arvutivõrgu toimimise ja andmeedastuse aluspõhimõtteid; 
koostab vastavalt rakendusele arvuti riistvarale ja arvutivõrgule esitatavate nõuete loetelu vastavalt näidisele; 
kirjeldab enamlevinud taristuteenuste parameetreid, kasutades etteantud tüüpsituatsioone; 
seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel; 
seadistab klientrakendusi õigesti vastavalt etteantud nõuetele. 
 
Hinne “4” 
selgitab, kuidas ta antud töö sooritas; 
kasutab kiirkirja ja klahvikombinatsioone; 
järgib dokumentatsiooni loomisel standardit või kooli kirjalike tööde juhendit; 
selgitab, kuidas ta seadistas arvutis rakenduse loomiseks ja majutamiseks arenduskeskkonna; 
tuvastab seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni iseseisvalt ning paigutab selle ajajoonele sobivasse kohta; 
dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi korrektselt õppekeeles; 
selgitab arvutivõrgu toimimise ja andmeedastuse aluspõhimõtteid; 
koostab vastavalt rakendusele arvuti riistvarale ja arvutivõrgule esitatavate nõuete loetelu iseseisvalt; 
selgitab tehtud seadustusi ja tehtud valikupõhimõtteid; 
seadistab iseseisvalt enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel. 
 
Hinne “5” 
kasutab nutikalt uusi veebivahendeid või rakendustarkvarasid sh esitlustarkvarasid tööde dokumenteerimisel ja esitlemisel; 
oskab juhendada kaasõpilasi nende kasutamisel. 
seadistab arvutis rakenduse loomiseks ja majutamiseks arenduskeskkonna pakkudes välja omapoolse valiku vajalikest 
vahenditest ning põhjendab seda; 
paigaldab virtuaalmasinasse tööks vajaliku operatsioonisüsteemi; 
dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi korrektselt inglise keeles; põhjendab koostatud nõuete loetelu; 
kirjeldab enamlevinud taristuteenuste parameetreid, pakkudes välja tüüpsituatsioonist erinevad situatsioonid. 
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Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

Arvuti ehitamine võhikutele, Mark L.Chambers, 2006 Lausuja Kirjastus 
Operatsioonisüsteemid, Jelena Vendelin, TTÜ Kirjastus, 2003 
EUCIPI kursuse e-õppe materjal: 
http://www.ecdl.ee/AO.html (19.04.2019) 
http://www.ecdl.ee/ecdlmoodulid.htm (19.04.2019) 
Margus Metsheina õppematerjalid:  
https://www.metshein.com/course-cat/kontoritarkvara/ (kontrollitud 19.04.2019) 
https://support.office.com/  (kontrollitud 19.04.2019) 
Riistvara - http://arvutiehitus.weebly.com/, http://et.wikipedia.org/wiki/Riistvara  
Operatsioonisüsteemid - http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/Windows/Opsys.html, http://web.zone.ee/mehine2/unix/ 

 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 10 EKAP ehk 260  tundi 

 3 
Programmeerimise alused 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab programmeerimise põhiolemust, tunneb üldist programmeerimisterminoloogiat ning oskab kasutada peamisi 
tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• kasutab matemaatika ja loogika 
põhiseoseid programmeerimise 
ülesannete lahendamisel; 

• selgitab positsiooniliste 
arvusüsteemide olemust ja 
konverteerib arve ühest 
positsioonilisest 
arvusüsteemist teise;  

• kasutab lause- ja 
predikaatarvutust ning 

loeng; 
praktiline harjutus; 
praktilised tööd; 
rühmatöö; 
 

Meeskonnatöö: 
Lausearvutuse ülesanne. 
Plokkskeem. 

 
Arvusüsteemide 
teisendamine. 

1. MATEMAATILINE LOOGIKA JA 
ARVUSÜSTEEMID 
1.1  Matemaatilise loogika elemendid. 
1.2 Lausearvutuse tehted, 
tõeväärtused.  
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seostab neid 
programmeerimisega;  

• selgitab funktsioonide 
kasutamise põhimõtted. 

1.3 Lausearvutuse tehete seos 
programmeerimisega (NOT, OR, AND, IF 
lasuse moodustamine).  
1.4 Funktsioonide kasutamise 
põhimõtte.;  
1.5 Positsioonilised arvusüsteemid  
1.6 Arvude teisendamine ühest 
arvusüsteemist teise. 

• tunneb erinevaid andmetüüpe 
ja andmestruktuure;     

 kirjeldab andmetüüpide ja 
andmestruktuuride 
kasutusjuhte; 

 valib muutuja 
kirjeldamiseks sobivaima 
andmetüübi; 

• koostab ja realiseerib 
olulisemaid algoritme 
vähemalt ühes peavoolu 
programmeerimiskeeles. 

miniloeng; Läbitud MOOC-
Programmeerimine 
maalähedaselt. 
 
Plokkskeem. 
 
Praktilised harjutused - 
algoritmi loomine, 
kujundamine, diagrammi 
vormindamine 

2. ALGORITMID JA 
ANDMESTRUKTUURID  
2.1 Andmetüübid ja struktuurid 
2.2. Muutuja andmetüüp 
2.3. Algoritmid 

• loob lihtsamaid rakendusi, 
kasutades arendus-vahendeid 
(IDE); 

• kasutab efektiivselt 
programmeerimiskeelele ja 
-platvormile vastavat 
integreeritud 
arenduskeskkonda ja silurit 
tarkvara loomisel. 

loeng; 
praktiline harjutus; 
praktilised tööd; 

Läbitud MOOC-
Programmeerimise alused 
ja programmeerimise 
alused 2 

3. PROGRAMMEERIMISE ALUSED  
3.1 Arenduskeskkonna tutvustus  
3.2 Avaldis  
3.3 Omistamine. Sisend. Väljund. 
Muutuja, konstant  
3.4 Andmetüübid (liht- ja liittüüp)  
3.5 Aritmeetika- ja loogika avaldised  
3.6 Rakenduste loomine 
3.7 Omistamine. Sisend. Väljund. 
Muutuja, konstant  
3.8 Põhilised juhtstruktuurid: jada, valik 
ja kordus.  
3.9 Massiivid  
3.10 Töö tekstifailidega  
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3.11 Alamprogrammid. Programmi 
vormistamine 
3.12. Funktsioonid 
3.13.  Andmestruktuurid 
3.14. Viittüüpi muutujad ja nende 
muteerimine. Andmevahetus.  
3.15. Tarkvara arendamise etapid.  
3.16. Testimine ja silumine. 

• tunneb objektorienteeritud 
programmeerimise 
põhimõtteid ja -mõisteid; 

 selgitab OOP põhimõtteid ja 
põhimõisteid;  

 loob lihtsamaid rakendusi 
(mõnes) enamlevinud 
peavoolu 
programmeerimis-keeles 
kasutades 
objektorienteeritud 
lähenemist. 

pseudoprojekt 
(näidisprojekt); 

Objektorienteeritud 
lähenemist kasutava 
programmi (projekti) 
uurimine ja muutmine. 
Uue meetodi ja omaduse 
lisamine.  
 
Mängu loomine 

4. OOP PÕHIMÕTTED  
4.1 Klassid; Pärilus; 
4.2 Kapseldamine;  
4.3 Polümorfism; 
4.4  Abstraktsiooni tutvustamine 
4.5 Struktuurprogrammeerimise ja 
programmsete moodulite piirangud. 

• järgib programmeerimisel 
vastava programmeerimiskeele 
parimaid praktikaid;  

• kasutab 
versioonihaldussüsteemi 
lähtekoodi hoiustamisel ja 
ristkasutamisel;  

• dokumenteerib enda ja oma 
meeskonna tööd, lähtudes 
üldistest parimatest 
praktikatest ja 
programmeerimiskeskkonna 
võimalustest; 

 järgib meeskonnas 
kokkulepitud 
koodistandardeid ja 
keeleomaseid parimaid 
praktikaid; 

 kasutab tulemuslikult 
hajusat 
versioonihaldussüsteemi 
tarkvaraarenduse projektis;  

• dokumenteerib loodavaid 
rakendusi või nende osi 
teisele arendajatele nende 
mõistetavuse 
parandamiseks. 

projektõppe; 
meeskonnatöö 

Tarkvaraprojekti 
realiseerimine, nii et on 
kasutatud sisemisi 
dokumeteerimisvahendeid 
ja koodistandardeid 
(nimetab klasse, 
meetodeid ühtemoodi). 
Projekt on koodihoidlas 
(gitHUB jne mõnes 
versioonihaldussüsteemis). 
Projekti esitlemine. 
 

5. TARKVARAARENDUSE PROJEKT 
5.1 Parimate praktikate tutvustus ja 
rakendamine oma projektis (taanded, 
kommentaarid, nimekuju jne)  
5.2 Versioonihaldussüsteemid 
5.3 Dokumentatsiooni koostamine 
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• kasutab õppe- ja ingliskeelset 
programmeerimise 
terminoloogiat;      

 dokumenteerib loodavaid 
rakendusi keeleliselt ja 
terminoloogiliselt 
korrektselt; 

 selgitab dokumentatsiooni 
põhjal tarkvara ülesehitust 
ja tööpõhimõtet kasutades 
vajalikul määral korrektset 
õppe- ja ingliskeelset 
terminoloogiat. 

sõnavara 
 

Erialasõnastiku 
täiendamine, 
dokumentatsiooni 
loomine. 
Hinnatakse eelmiste 
õpiväljundite raames. 
 

 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Loogikaülesannete lahendamine 
2. Algoritmi koostamine 
3. Programmeerimisülesannete lahendamine 
4. Projekti esitluse ettevalmistamine 

Inglise keelse programmeerimise põhimõistete sõnastiku loomine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
• praktiline töö: lausearvutuse tehted ja nende tõeväärtuste arvutamine 
• praktiline töö: programmeerimiseks lausete moodustamine kasutades loogika tehteid  
• abivalemite treenimine 
• praktilised harjutused - algoritmi loomine, kujundamine,  diagrammi vormindamine 
• test – andmestruktuuride ja programmeerimise aluspõhimõtete  
• praktiline töö: rakenduste loomine 
• versioonihaldussüsteemid 
• praktiline töö:  OOP rakendamine 
• meeskonnatöö projekt (suurus 2 -3), etteantud lähteülesande alusel koostada: 

- algoritm 
- algoritm realiseerida 
- kasutab töö koordineerimisel versioonihaldussüsteemi vahendeid 
- põhjendab koodi vastavust antud programmeerimiskeele parimatele praktikatele sõnastiku koostamine 

Hindekriteerium Hinne “3” 
• selgitab rühmatööna positsiooniliste arvusüsteemide olemust ja konverteerib arve ühest positsioonilisest arvusüsteemist 

teise;  
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• kasutab lause- ja predikaatarvutust ning seostab neid programmeerimisega (tüüptehted);  
• selgitab funktsioonide kasutamise põhimõtted; 
• kirjeldab andmetüüpide ja andmestruktuuride kasutusjuhte; 
• valib tüüpülesandes muutuja kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi; 
• koostab ja realiseerib olulisemaid algoritme vähemalt ühes peavoolu programmeerimiskeeles; 
• kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja -platvormile vastavat integreeritud arenduskeskkonda ja silurit tarkvara 

loomisel; 
• selgitab OOP põhimõtteid ja põhimõisteid;  
• loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades objektorienteeritud 

lähenemist; 
• järgib meeskonnas kokkulepitud koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid praktikaid; 
• kasutab tulemuslikult hajusat versioonihaldussüsteemi tarkvaraarenduse projektis;  
• dokumenteerib loodavaid rakendusi või nende osi teisele arendajatele nende mõistetavuse parandamiseks; 
• selgitab dokumentatsiooni põhjal tarkvara ülesehitust ja tööpõhimõtet kasutades vajalikul määral korrektset õppe- ja 

ingliskeelset terminoloogiat.  
Hinne “4” 
• rühmatöös selgitab ülesannete lahenduskäiku; 
• selgitab ülesande lahendust; 
• selgitab esitlemisel lahendust ja oma rolli projekti teostamisel. 
Hinne “5” 

• selgitab positsiooniliste arvusüsteemide olemust ja konverteerib arve ühest positsioonilisest arvusüsteemist teise;  
• kasutab lause- ja predikaatarvutust (erinevad tehted) ning seostab neid programmeerimisega; 
• põhjendab tehtud valikut ja on võimeline lahendama etteantud näitest erinevat ülesannet; 
• loob praktilise kasutatava rakenduse; 

vastab oma töö osa  puudutavatele küsimustele. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

MOOC 
http://www.codecademy.com  
http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus_vk/index.html 
http://metshein.com/index.php/arvuti/programmeerimise-alused/334-05-andmestruktuurid-ja-algoritmid (01.04.2019) 
http://metshein.com/index.php/arvuti/programmeerimise-alused (01.04.2019) 
http://et.wikipedia.org/wiki/Objektorienteeritud_programmeerimine (01.04.2019) 
http://www.programmersheaven.com (01.04.2019) 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  10 EKAP ehk  260 tundi 

 4 
Tarkvara arendusmeetodid 

 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet tarkvara arendusprotsessist ja tarkvaraarenduses kasutatavatest sh agiilsetest  metoodikatest ning tunneb 
vastavat terminoloogiat 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• kirjeldab tarkvara 
arendusprotsessi olemust ja 
mudeleid;  

 
 
 
 
 
 
 
 

• kirjeldab tarkvara 
arendusprotsessi põhietappe 
ja arendusmetoodikaid; 

• selgitab ja kirjeldab 
tarkvaraarenduse 
eesmärke;  

• eristab tarkvara 
arendusmetoodikaid;  

• kirjeldab iseseisvalt 
erinevate metoodikate 
(agiilsed ja 
monumentaalmetoodikad) 
põhjal tarkvaraprojektide 
läbiviimist;  

 
• koostab lähteülesande ja 

nõuded tarkvara 
loomiseks;  

• kasutab tarkvara 
arendusprotsessis läbivalt 
valitud metoodikat.  

tarkvaraarenduse 
metoodikate võrdlus. 
 
nõuete koostamine 
erinevate 
meetoditega ja 
nende ajaline 
erinevus (erinevate 
metoodikate korral). 

Esitlus: 
Tarkvaraarenduse 
metoodika valik ülesande 
lahendamiseks etteantud 
aja raames, lähteülesande 
nõuete koostamine. 
Evituskava (deployment) 
koostamine. 

1. TARKVARAARENDUSE PÕHIMÕTTED 
JA METOODIKAD.  
1.1 Ülevaade erinevatest tarkvara 
arenduse metoodikatest.  
1.2 UML notatsiooni tutvustus.  
1.3 Koskmudel, inkrementaalne (iga 
tsükliga lisame funktsionaalsust) ja 
iteratiivne (tsükliline, olemasoleva 
funktsionaalsuse laiendamine)  
arendamise metoodika.  
1.4 Ülevaade tarkvaraarenduse 
põhisammudest ja põhimõtetest.  
1.5  Tarkvaraarenduse erinevate 
mudelite selgitused koos näidetega.  
1.6 Ülevaade tarkvaraarenduse 
elutsüklist ja sel kasutatavatest 
vahenditest.  
1.7 Süsteemiarenduse metoodikad ja 
põhimõtted.  
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1.8 Erinevatele tehnilistele 
arhitektuuridele loodavate süsteemide 
tutvustus.  
1.9 Evitusnõuete määratlemine 

• visualiseerib tarkvaraarenduse 
seotud protsesse, struktuure ja 
muid osiseid, kasutades 
sobivaid vahendeid (sh vastavat 
rakendustarkvara);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• kirjeldab projektijuhtimise 

põhimõtteid ja mõistab 
tarkvaraprojekti eripärasid; 

• selgitab tarkvara 
arendusprotsessi olemust ja 
nimetab põhietappe;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• kirjeldab iseseisvalt 

erinevate metoodikate 
(agiilsed ja 
monumentaalmetoodikad) 
põhjal tarkvaraprojektide 
läbiviimist;  

• teostab mini 
tarkvaraarenduse projekti 
meeskonnatööna 

praktiline töö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praktiline lihtne 
tarkvaraarenduse 
projekt ja selle 
dokumenteerimine; 
 
 
 

Õpimapp   
Tarkvara ekraanikuvad, 
näited projektidest 
CASE vahenditega loodud 
protsesside, struktuuride ja 
muude osiste skeemid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaalne projekt (probleem, 
projektiplaan) 
Õpilastel tuleb rühmatööna 
teha tarkvaraarenduse 
projekt. Projektis 
kasutatakse mõnda 
konkreetset tarkvara-
arendusmetoodikat. Projekt 
koosneb alljärgnevatest 
osadest.  
Ülesande püstitus - projekti 
lühikirjeldus, kasutatavad 
töövahendid.  

2. TARKVARAARENDUSE VAHENDID.  
2.1 Ülevaade tarkvara arenduse 
kirjeldamise CASE vahenditest 
(tarkvaraprogrammid plokkskeemide 
jms kujutamiseks). 
2.2 Arendusvahendite tutvustamine ja 
võrdlemine.  
2.3 Süsteemiarenduse projektide 
tüüpide tutvustus ja eripärad, s.h. 
arendusprojektide läbiviimine 
olemasolevatele süsteemidele, uue 
süsteemi väljatöötamine, vana 
süsteemi üleviimine uuele tarkvara 
platvormile, erinevate süsteemide 
liidestamised.  
 
3. PROJEKTIJUHTIMINE 
3.1 Projekti olemus (probleem, 
juhtimine, elutsükkel)  
3.2 Projektihaldustarkvara kasutus. 
3.3  Lähteülesannete formuleerimine, 
nõuete kaardistamine ja analüüsimine, 
disain, realiseerimine, testimine ja 
juurutamine.  
3.4 Riskid, nende kaardistus ja 
ennetamine.  
3.5 Ressursid ja nende planeerimine. 
3.6 Puhvrid ja nende planeerimine. 
3.7 Tagasisidestamine 
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Tööplaan (kes, mida, millal 
tegema peab) - peaks olema 
vähemalt poole nädala 
täpsusega.  
Päevik (kes, mida, millal 
tegi) - peab olema 
tunniajase täpsusega.  
Koosolekute protokollid.  
Kogu dokumentatsioon 
peab olema taastatava 
ajalooga (kes, millal mida 
muutis) Ülaltoodud 
dokumentide juures 
hinnatakse: õigekirja, 
vormistust ja vastavust 
nõuetele. (Nõuded 
mõeldakse konkreetsel 
juhul ise välja)  
Kasutusjuhtumite 
diagrammid (vähemalt 2-n). 
Kasutusjuhtumite 
kirjeldused.  
Kasutusjuhtumite puhul 
hinnatakse vastavust 
projektile. 

• selgitab erinevate rakenduste 
arhitektuuride ja tüüpide 
eripärasid;  

• valib sobiva rakenduse 
arhitektuuri tulenevalt 
lähteülesande kirjeldusest 
ja nõuetest; 

• selgitab dokumentatsiooni 
põhjal tarkvara ülesehitust 
ja tööpõhimõtet, kasutades 
vajalikul määral korrektset 

rühmatöö;   
arutelu. 

Esitlus meeskonnatööna: 
Rakenduse arhitektuuri 
valik ja põhjendus, 
korrektne terminoloogia ja 
keelekasutus. 
Analüüsi dokumendi 
loomine olemasolevale 
tarkvaraarenduse 
dokumentatsioonile 

4.  LEVINUD 
RAKENDUSARHITEKTUURID JA NENDE 
VALIK 
 
5. DOKUMENTEERIMINE.  
5.1 Nõuded dokumentidele 
süsteemiarenduse etappides.  
5.2 Tarkvara arendajate dokumendid 
sisemiseks kasutamiseks.  
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õppe- ja ingliskeelset 
terminoloogiat. 

(vabavara projekt-nt gitHubi 
projekt).  Kuidas töötab, 
ülesehitus, arhitektuur, 
nõuded, kasutatavad 
tehnoloogiad.  
Dokumenteerib tarkvara 
arendusprotsessi kasutades 
korrektset õppe- ja 
ingliskeelset terminoloogiat 

5.3 Dokumentide versioonide 
haldamise põhitõed.  
5.4 Tellijale esitatavad dokumendid. 
5.5 Kasutusjuhendid, tarkvara tehniline 
dokumentatsioon, programmi 
lähtekoodi dokumenteerimine. 

 • kirjeldab inkremetaalset ja 
iteratiivset 
tarkvaraarendust;  

• kirjeldab agiilsete 
tarkvaraarendus-
metoodikate erinevusi, 
võrreldes fundamentaal-
metoodikatega. 

loeng;  
rühmatöö;  
arutelu. 

Juhtumianalüüs  (antud 
näidise alusel analüüsitakse 
tarkvaraarendus-
metoodikat) 
 

6. AGIILNE TARKVARAARENDUS  
6.1 Sissejuhatus. Tarkvaraarenduse 
eesmärgid.  
6.2 Tarkvara elutsükkel.  
6.3 Arendussammud.  
6.4 Agiilse tarkvaraarenduse manifest. 
Agiilse tarkvaraarenduse 12 
põhiprintsiipi.  
6.5 Agiilsete metoodikate ülevaade.  
6.6 Iteratiivse tarkvaraarenduse mudeli 
ülesehitus ning selle eesmärk.  
6.7 Inkrementaalse tarkvaraarenduse 
mudeli ülesehitus ning selle eesmärk. 

• järgib ja kasutab agiilse 
tarkvaraarenduse põhimõtteid 
ja väärtuseid vastavalt 
etteantud metoodikale; 
 

• kasutab tarkvara 
arendusprotsessis korrektset 
õppe- ja ingliskeelset 
terminoloogiat;  

• järgib meeskonnatöös 
agiilse tarkvaraarenduse 
põhimõtteid;  

• teostab meeskonnatööna 
tarkvaraarendusprojekti 
kasutades agiilse 
tarkvaraarenduse 
metoodikat; 

• kasutab suhtlemisel 
korrektset agiilse 
tarkvaraarenduse 

õppekäik;  
praktiline töö;  
rollimäng - SCRUM;  
arutelu;  
esitlus.  

Hindamisülesanne: 
meeskonna tööna projekti 
teostus kasutades mõnda 
agiilset metoodikat 
 
 

7. AGIILSE TARKVARAARENDUSE 
PROJEKT  
7.1 Agiilne projekt. Projekti 
planeerimine. Kasutuslugude loomine.  
7.2 Projekti tegevuste, mahtude ja 
ressursside planeerimine.  
7.3 Ajagraafiku kujundamine  
7.4 Agiilne modelleerimine. 
7.5 Agiilsete metoodikate rakendamine 
tarkvara disainiprotsessis. 
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metoodikatega seotud 
terminoloogiat. 

• dokumenteerib projekti ja 
esitleb meeskonnatööna 
projekti. 

7.6 Kasutuslugude põhine 
modelleerimine. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Evituskava koostamine 
2. Programmeerimisülesannete lahendamine 
3. Õpimappide koostamine.  
4. Töötab iseseisvalt projektiga 
5. Praktiliste tööde esitluse ettevalmistamine 
6. Projekti esitluse ettevalmistamine 
7. Inglise keelse sõnastiku loomine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
 

Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
Mooduli hinne kujuneb vastavalt konkreetse hindamisülesande juures lahtikirjutatud kriteeriumitele. 
Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele ning rühmatööna esitatava projekti 
realiseerimine. 

Hindekriteerium Hinne “3”: 
Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. Dokumenteerib praktilise töö vastavalt 
kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid vigu või dokumentatsioon ei ole täielik.  
Projektimeeskond:   

● Valib tarkvaraprojekti läbiviimiseks agiilse metoodika.   
● Planeerib ja teostab tarkvaraprojekti vastavalt valitud metoodikale. 
● Dokumenteerib oma tegevust nõuetele vastavalt.   
● Hindab projekti tulemuslikkust. 

Hinne “4”: 
Saavutab lävendi hindele „3“ ja lisaks: õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel. Õpetaja aitab ainult 
suunata. Õppija suudab välja pakkuda tüüplahenduse  
Hinnatakse:   
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● Rollis olemist – õpilane suudab jääda omasse rolli st. koodikirjutaja ei tee ise kõike ära või teine paariline ei hakka koodi 
kirjutama. Siin on vaja, et keegi seda kõrvalt jälgiks (juhendaja, kaasõpilane vms.)   

● Aktiivsust – paarillised tegelevad probleemi lahendamisega. 
Hinne “5”: 
Saavutab lävendi hindele „4“ ja lisaks:  
Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud juhendi alusel iseseisvalt.  
Dokumentatsioonis on kasutatud korrektset õppe- inglisekeelset terminoloogiat 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/1_ssteemiarenduse_protsess_ja_meetodid.html  
http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6x0f#euni_repository_10895 
http://et.wikipedia.org/wiki/Versioonihaldus 
http://it-ebooks.info/   - Keskkond, kus on muljetavaldav hulk e-raamatuid, sealhulgas raamatud kõigi selles moodulis 
läbitavate teemade kohta 
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering  
http://leadinganswers.typepad.com/leading_answers/41-develop-project-charter.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28development%29 
http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/162_agiilmeetodid.html 
http://agilemanifesto.org/iso/et/principles.html 
http://agile.ee/ 
https://www.scrum.org/ 
http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/162_agiilmeetodid.html  
http://agilemanifesto.org/iso/et/principles.html  
Mark Layton. Agile Project Management for Dummies.  
Lyssa Adkins.Coaching Agile Teams: A Companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition  
Agile Software development. http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development 

 
 
 
  

https://www.scrum.org/
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  12 EKAP ehk  312 tundi 

 5 
Andmebaasisüsteemid 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete 
lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused ja IT-valdkonna alusteadmised 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• mõistab andmebaaside mõistet 
ja kohta erineva struktuuriga 
infosüsteemides ja tunneb 
erinevate andmebaasi-
mootorite ja –tehnoloogiate 
erinevusi;  

 

• kirjeldab erinevaid 
andmebaaside 
tehnoloogiaid; 

• selgitab erinevate 
andmebaasimootorite 
omadusi; 

• selgitab andmebaaside 
olemust ja kohta erineva 
struktuuriga 
infosüsteemides; 

• selgitab erinevusi 
relatsiooniliste ja 
mitterelatsiooniliste 
andmebaaside vahel ja 
millal midagi kasutatakse;          

loeng 
demovideod 
 

Mängu loomine 
andmetega seotud 
mõistete kontrolliks ja 
vastastikku mängude 
läbitegemine. 
 
 

1. ANDMEBAASIDE ALUSED. 
1.1 Erinevad tehnoloogiad. 
1.2 Andmebaasimootorid. 
1.3 Andmebaaside mudelid (lame, 
hierarhiline, relatsiooniline, 
puustruktuuriga) 
1.4 Näited andmebaasidest ja 
ärivajadustest. 

 

• valib sobiva andmetüübi, loob 
andmebaasi andmetabeleid ja 
teeb nendes vajadusel 

• kirjeldab erinevaid 
andmestruktuure; 

minioloeng 
praktiline töö 
arutelu 

Praktilise töö esitlus: Töö 
tabelitega. 
Suhtetediagrmmi loomine. 

1.5 Andmed. Andmete tüübid. 
Andmebaasiobjektid ja nende 
omadused. Ajast sõltuvad andmed.. 
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muudatusi lähtuvalt parimatest 
praktikatest (sh 
normaliseerimine, 
indekseerimine);         

• valib andmete 
kirjeldamiseks sobivaima 
andmetüübi; 

• põhjendab andmete 
kirjeldamiseks sobivaima 
andmetüübi valikut; 

• loob ja normaliseerib 
andmetabelid lähtudes 
kliendi vajadustest; 

• loob andmebaasi töö 
optimeerimiseks indeksid, 
võtmed ja piirangud. 

Andmetevahelised seoses. 
Rühmas vastastik-
hindamine. 

 

1.6 Andmetabelid.Tabelite 
loomine.Tabelitega seotud korraldused 
(loomine, muutmine, kustutamine). 
1.7 Andmetevahelised seosed. 
Suhetediagrammid ja nende 
koostamise meetodid. Indeksid. 
Reeglid. Funktsioonid. 
1.8 Andmebaasi töö optimeerimise 
võimalused. 
1.9 Parimad praktikad lähtudes 
andmebaasimootori tootja soovitustest 

• kasutab päringukeelt (sh 
matemaatika- ja loogika tehteid 
ning funktsioone) andmete 
sisestamiseks, muutmiseks, 
väljastamiseks ja andmebaasi 
struktuuri muutmiseks ning 
kasutajate halduseks;  

• kasutab andmete 
sisestamiseks sobivaimat 
võimalust; 

• kasutab andmebaasi 
tabelite loomiseks, 
andmete sisestamiseks, 
andmetehingute 
kontrollimiseks ja 
kasutajate õiguste 
määramiseks SQL keele 
võimalusi (sh trigerid); 

• sorteerib ja väljastab 
etteantud tingimustel 
andmed; 

• teostab keerukaid päringuid 
ühest ja mitmest tabelist. 

miniloeng 
praktiline töö: 
miniprojekt 

Miniprojekti teostamine ja 
selle dokumentatsiooni 
esitlemine 

2. SQL KEELE TUNDMAÕPPIMINE 
2.1 Struktureeritud päringukeel (SQL) 
2.2 Andmete defineerimine (DDL) 
2.3 Andmetega manipuleerimine (DML) 
2.4 Transaktsioonide  kontrollkeel (TCL) 
2.5 Loogilised operaatorid. SQL 
süntaks. 
2.6 Andmete allalaadimine SELECT abil 
2.7 Andmete piiramine WHERE abil 
2.8 Andmete sorteerimine ORDER BY 
abil 
2.9 Tabelite ühendamine JOINiga 
2.10 Funktsioonid.  
2.11 Operaatorid.  
2.12 Päringu koostamine, avaldiste 
moodustamine. 

• järgib andmebaasi turvalisuse 
(sh terviklikkus ja 
ligipääsuõigused) tagamise 
põhimõtteid ja parimaid 
praktikaid;          

• kasutab andmetehingute 
kontrollkeelt 
(transaktsioone); 

• lisab etteantud tingimuste 
alusel andmebaasile 

konkreetse projektil 
turvalisuse tagamine.·           

Testid 
Andmebaasi turvalisuse 
tagamine         

3. ANDMEBAASIDE TURVALISUS 
3.1. Andmebaasidel põhinevate 
tüüprakenduste ülevaade. 
3.2. Transaktsioonide ja piirangute 
olemus, nende haldus. 
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kasutajaid ja jagab neile 
õigusi. 

 

3.3. Trigerid. Trigerite loomine, 
kasutamine, muutmine. Piirangud 
trigerite loomisel. 

• rakendab andmebaase 
statistiliste ja reaalseid 
protsesse iseloomustavate 
andmete kogumiseks, 
talletamiseks ja töötlemiseks; 
 

• kasutab õppe- ja ingliskeelset 
andmebaaside terminoloogiat. 

• loob andmebaasi ühe 
reaalse rakenduse 
(statistika rakendus, 
reaalajarakendus) 
rakenduse andmete 
hoidmiseks ja 
uuendamiseks; 

• kirjeldab erinevaid 
andmebaasi 
projekteerimise 
metoodikaid; 

• kasutab andmebaasi 
projekteerimiseks 
(disainiks) visualiseerimise 
vahendeid; 

• kasutab andmemudelite 
loomiseks sobivaid 
meetodeid ja vahendeid; 

• koostab süsteemi 
andmemudeli kasutades 
UML keelt; 

• koostab skeemi abil 
relatsioonilise 
andmemudeli olemi-seose 
(ER). 

praktiline töö: 
andmebaasi-
rakenduse loomine 

Andmebaasi 
projekteerimine. ER-
mudeliesitlemine. 

4. ANDMEBAASIDE PROJEKTEERIMISE 
METOODIKA 
4.1. Andmed ja informatsioon 
4.2. Põhiteisendused 
4.3. Kontseptuaalsed ja füüsilised 
mudelid 
-Üksused, esinemised, atribuudid ja 
identifikaatorid 
- Seose modelleerimine ja ER. 
4.4. Olemi-suhte diagramm. UML'i 
kasutamine süsteemi andmevaate 
modelleerimiseks. 
4.5.Visualiseerimise vahendid 
vahendid.  
4.6.  Andmebaasi rakenduse loomine 
 

 

 • kasutab andmebaasi 
tabelite loomiseks, 
andmete sisestamiseks, 
andmetehingute 
kontrollimiseks ja 

praktiline töö Praktilise töö (loodud 
andmebaasis 
haldustegevused) 
teostamine ja 

5. ANDMEBAASIDE HALDUS 
5.1. Andmebaaside formaadid.  
5.2. Tabelite importimine ja 
seostamine erinevatest formaatidest 
XML dokumentidest. 
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kasutajate õiguste 
määramiseks SQL keele 
võimalusi (sh trigerid) 

dokumentatsiooni 
loomine. 

5.3. Andmete eksport erinevatesse 
formaatidesse. 
5.4. Õigused. Andmebaasi kasutamise 
õiguste jagamine; 
5.5. Andmetehingud: varundamine ja 
taastamine. 

• teostab andmebaasiserveri 
haldustegevusi, kasutades nii 
käsurida kui graafilist 
kasutajaliidest;  

 
 
 

• rakendab erinevaid 
klient/server andmebaaside 
haldusega seonduvaid 
protseduure;  

• viib läbi erinevaid 
andmebaasidega 
seonduvaid haldustegevusi. 

praktiline töö Andmebaasiserveri 
haldusülesannete 
sooritamine ja oma 
tegevuste 
dokumenteerimine. 

6.  ANDMEBAASISERVERITE 
HALDUSTEGEVUSED. 
6.1. Serverite haldusega seonduvad 
protseduurid. (kustutamine, loomine, 
varundamine, taastamine, 
käimasolevate päringute monitooring 
ja katkestamine?) 
6.2. Haldustegevused käsurea kaudu. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Dokumentasiooni lugemine.  
2. E-õppe materjalidega tutvumine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Mooduli hinnatekse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
Mooduli hinne kujuneb vastavalt konkreetse hindamisülesande juures lahtikirjutatud kriteeriumitele. 

Hindekriteerium Hinne “3”: 
selgitab andmebaaside olemust ja kohta erineva struktuuriga infosüsteemides; 
selgitab erinevusi relatsiooniliste ja mitterelatsiooniliste andmebaaside vahel ja millal midagi kasutatakse;  
kirjeldab erinevaid andmestruktuure; 
valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi; 
põhjendab andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi valikut; 
loob ja normaliseerib andmetabelid lähtudes kliendi vajadustest; 
loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud; 
kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust; 
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kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste 
määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid); 
sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed; 
teostab keerukaid päringuid ühest ja mitmest tabelist; 
kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transaktsioone); 
lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi; 
loob andmebaasi ühe reaalse rakenduse (statistika rakendus, reaalajarakendus) rakenduse andmete hoidmiseks ja 
uuendamiseks; 
kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid; 
kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) visualiseerimise vahendeid; 
kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid; 
koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt; 
koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli olemi-seose (ER); 
kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste 
määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid) 
rakendab erinevaid klient/server andmebaaside haldusega seonduvaid protseduure;  
viib läbi erinevaid andmebaasidega seonduvaid haldustegevusi. 
Hinne “4”: 
Realiseeritud andmebaasisüsteem sisaldab endas analüüsi ning selle loomiseks on kasutades CASE vahendeid sh UML ja ERD 
diagramme. Andmebaasisüsteem on realiseeritud ning disainitud korrektselt. Andmevälja tüüpide valik on üldjoontes 
põhjendatud. Andmebaasis on teostatud keerukamaid päringuid ja kasutatud agregaatfunktsioone. Andmebaasiväljad on 
indekseeritud üldjoontes vastavalt headele tavadele. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset inglisekeelset 
terminoloogiat. 
Hinne “5”: 
Realiseeritud andmebaasisüsteem sisaldab endas analüüsi ning selle loomiseks on kasutades CASE vahendeid sh UML ja ERD 
diagramme. Andmebaasisüsteem on realiseeritud ning disainitud korrektselt. Andmevälja tüüpide valik on põhjendatud ning 
sooritatud parimaid praktikaid järgides. Andmebaasis on teostatud keerukamaid päringuid ja kasutatud nende käigus 
agregaatfunktsioone. Andmebaasiväljad on indekseeritud vastavalt headele tavadele ning on põhjendatud. Teostatud ülesande 
käigus on loodud trigereid, funktsioone ning protseduure. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset õppe- inglisekeelset 
terminoloogiat vastab esitlemisel küsimustele 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

ORACLE koolitusmaterjalid. 
http://www.cvauni.edu.vn/imgupload_dinhkem/file/CSDL/Fundamentals_of_Database_Systems,_6th_Edition.pdf. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 12 EKAP ehk 312  tundi 

 6 
Veebirakenduste loomine 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija loob ning selgitab turvalisuse nõuetele vastavaid asünkroonsete osadega veebirakendusi kasutades mõnda veebiraamistikku 
ning vajalikul määral korrektset inglise keelt. 

Nõuded mooduli alustamiseks: IT-valdkonna alusteadmised, programmeerimise alused 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• kasutab veebirakenduses 
märgendikeeli ja stiililehti ning 
oskab nende abil kujundada 
soovitud väljundi, mis vastab W3C 
standarditele ja parimatele 
praktikatele; 

 
 

• kasutab HTML, XML, CSS, 
JSON jt märgendikeeli 
veebilehtede koostamiseks;  

• arvestab rakenduse 
disainimisel parimate 
praktikatega (ligipääsetavus 
puuetega inimestele, 
turvalisus OWASP, 
peamised disainireeglid); 

 pseudoprojektid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekti disaini esitlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MÄRGENDIKEELEDJA STIILILEHED 
HTML, CSS  
1.1 Sissejuhatus kodulehekülgedesse.  
1.2 Brauserid. Vajalik tarkvara.  
1.3 Kodulehekülgede loomise kord,  
W3C standard. 
1.4 Kuidas veebilehitsejad toetavad 
HTML5.  
1.5 Dokumendi loomine.  
1.6 Dokumendi struktuur.  
1.7 Teksti markeerimine, Reavahetus, 
Teksti rõhutamine.  
1.8 CSS, sissejuhatus, ajalugu. 
Sidumine veebilehega. Süntaks, 
prefiksid.  
1.9 Teksti, loendid vormindamine CSS 
abil.  
1.10 Pildi lisamine, vormindamine CSS 
abil. 
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pseudoprojekti 
edasiarendus 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektis veebilehe 
muutmine seadmetele 
kohanduvaks 

1.11 Hüperlingid, vormindamine CSS 
abil  
1.12 Tabelid ja vormid, vormindamine 
CSS abil  
1.13 Klass, ID. Paigutamine 
1.14  Bootstrap raamistiku kasutamine 
skaleeritavate veebilehekülgede 
loomiseks 
 
2. SEADMELE KOHANDUVAD 
(responsive) veebilehed 
2.1 Kohalduvuse tagamise võimalused 
ja vahendid Bootstrap raamistikus. 
LESS ja SASS.  
2.2 Infograafika ja visuaali olulisus 
nutiseadmetel esitamisel. Stiililehed.  
2.3 Ühe lehe veebid. Minimalistlik 
disain. Minimalistlikud menüüd.  
2.4 Skrollitavad veebilehed  
2.5 Adaptiivne veeb ja skaleeruv veeb. 

• kasutab enamlevinud JavaScript'i 
teeke ja levinud raamistikke 
asünkroonsete veebirakenduste 
ja nende osade loomiseks;  

• kasutab Javascripti 
veebilehe skripti loomiseks; 

• loob lihtsama 
veebirakenduse, kasutades 
AJAX põhimõtet; 

•  kasutab Javascripti 
enamlevinud raamistikke 
keerukamate lahenduste 
loomisel; 

• kasutab korrektselt 
kokkulepitud 
koodistandardit; 

• tagab veebirakenduste 
dünaamiliselt 

pseudoprojekti 
edasiarendus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektis Javascripti 
raamistiku rakendamine. 
PHP kasutuselevõtt. 
Projekti dokumentatsioon 
ja esitlus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JAVASCRIPTI RAAMISTIKUD, AJAX  
3.1 Kliendipoolse programmeerimise 
võimalused ja koodi ülesehitus. 
3.2 Function,  
3.3 DOM model - dokumendiobjektide 
mudel  
3.4 JQuery  
3.5 Ajax kui tehnoloogiate ühendaja. 
Ajaxi tööpõhimõte - asünkroonne 
andmete pärimine (XMLHttpRequest 
objekt) 
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genereeritavate lehe osiste 
kuvamise ja eeltäidetavatel 
veebivormidel vajalike 
andmete (nt adresside 
automaatkontrolli ja 
valideerimise, valik-
menüüde eeltäitmine jne). 

veebirakenduse 
loomine. 

 Veebirakenduse arenduse 
loomine kasutdes PHP-d 
dokumentatsioon ja esitlus. 

4. VEEBIRAKENDUSTE LOOMINE 
DÜNAAMILISTES KEELES  
4.1 Klient-server arhitektuur  
4.2 LAMP platvormil pohinevad 
erinevad pakketid (XAMPP, EasyPHP)  
4.3 Veebiserverite installeerimine ja 
konfigureerimine.  
4.4 PHP pohilised 
keelekonstruktsioonid  
4.5 Andmed PHP koodis tutvustus, 
süntaks, muutujad ja nendega 
opereerimine,  
4.6 Võrdlemine ning omistamine;  
4.7 MVC tehnoloogia  
4.8 AngularJS raamistik  
4.9 Andmete kaitsmine phps. 
Sisestatud andmete kontroll.   
4.10 Andmebaasiga rakenduste 
loominee, muutmine, kustutamine 
veebis 
 
5. SESSIOONIHALDUS  
5.1 Autentimine, sessioonid, Cookie.  
5.2 Autoriseerimine, kasutajaõigused.  
5.3 Veebirakendustega seotud ohud. 
Sisestuskontroll.  
5.4 Vead ja probleemid PHP 
kasutamisel, abifunktsioonid nende 
vältimiseks 
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• kasutab serveripoolseid 
tehnoloogiaid veebirakenduse 
loomiseks; 
 

• mõistab veebirakenduste 
turvalisuse olulisust ning põhilisi 
ründevektoreid. 

• annab muutujaile, 
meetoditele, klassidele jne 
korrektsed, üheselt 
mõistetavad ning 
koodistandardile vastavad 
ingliskeelsed nimetused; 

• loob lihtsama 
veebirakenduse LAMP 
platvormil;  

• kasutab mõnda 
enamlevinud raamistikku 
serveripoolse rakenduse 
loomiseks; 

• loob lihtsama JVM-põhise 
või .NET-põhise 
veebirakenduse ning 
käivitab selle 
rakenduskonteineris (Jetty, 
Tomcat vms). 

• arvestab oma 
veebirakenduse loomisel 
turvalisuse nõudeid 
tagades, et loodud 
rakendus on kaitstud 
OWASP TOP10-s kirjeldatud 
ründevektorite vastu; 

• arvestab rakenduse 
disainimisel käideldavuse 
nõuetega. 

veebirakenduse 
projektis turvalisuse 
tagamine. 
 
andmete 
varundamine ja 
taastamine. 
 

Testi läbimine.  
Veebirakenduse projekti 
dokumentatsioon ja esitlus. 

6. VEEBIRAKENDUSTE LOOMINE 
6.1. Serveripoolsed tehnoloogiad 
veebirakenduste loomiseks. 
6.2. JVM -põhise veebirakenduse 
loomise. 

- Java keele arhitektuur. Põhimõtted  
- Lihtsad klient-server rakendused  
või ASP.NET  
- ASP sissejuhatus, mõiste, skriptid. 
.NET raamistik.  
- Veebivormid. Sisestusinfo, 
kasutajakontrollid. 
- Raamistikud 
- Ühenduse loomine andmebaasiga  
- Juurdepääs. Autentimise ja 
autoriseerimise rakendamine  

6.3 Veebirakenduse turvalisuse 
tagamine 

- Ohud. Viirus. Rämpspost. 
Küberrünnak.  
-Automaattestimine vigade 
selgitamiseks 
- Andmete varundamine ja 
taastamine. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

1. Ümberpööratud klassiruumi metoodika: HTML ja CSS  kursuse läbimine Code Academys 
2. Ümberpööratud klassiruumi metoodika: Javascripti  kursuse läbimine Code Academys 
3. Õpimappide koostamine.  
4. Projekti esitluse ettevalmistamine 
5. Sõnastiku loomine ja täiendamine. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Mooduli hinnatekse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel.  
Mooduli hinne kujuneb vastavalt konkreetse hindamisülesande juures lahtikirjutatud kriteeriumitele. 
Projekt. 
Veebirakenduse loomine.  
Veebirakenduse projektis turvalisuse tagamine. 
Andmete varundamine ja taastamine. 

Hindekriteerium Hinne “3”: 
kasutab HTML, XML, CSS, JSON jt märgendikeeli veebilehtede koostamiseks; 
arvestab rakenduse disainimisel parimate praktikatega (ligipääsetavus puuetega inimestele, turvalisus OWASP, peamised 
disainireeglid); 
kasutab Javascripti veebilehe skripti loomiseks; 
loob lihtsama veebirakenduse, kasutades AJAX põhimõtet; 
kasutab Javascripti enamlevinud raamistikke keerukamate lahenduste loomisel; 
kasutab korrektselt kokkulepitud koodistandardit; 
tagab veebirakenduste dünaamiliselt genereeritavate lehe osiste kuvamise ja eeltäidetavatel veebivormidel vajalike andmete 
(nt adresside automaatkontrolli ja valideerimise, valikmenüüde eeltäitmine jne). 
annab muutujaile, meetoditele, klassidele jne korrektsed, üheselt mõistetavad ning koodistandardile vastavad ingliskeelsed 
nimetused; 
loob lihtsama veebirakenduse LAMP platvormil;  
kasutab mõnda enamlevinud raamistikku serveripoolse rakenduse loomiseks; 
loob lihtsama JVM-põhise või .NET-põhise veebirakenduse ning käivitab selle rakenduskonteineris (Jetty, Tomcat vms). 
arvestab oma veebirakenduse loomisel turvalisuse nõudeid tagades, et loodud rakendus on kaitstud OWASP TOP10-s 
kirjeldatud ründevektorite vastu; 
arvestab rakenduse disainimisel käideldavuse nõuetega. 
Hinne “4”: 
rühmatöös selgitab ülesannete lahenduskäiku; 
selgitab ülesande lahendust; 
selgitab esitlemisel lahendust ja oma rolli projekti teostamisel; 
projektitegevused on korrektselt dokumenteeritud; 
Hinne “5” 
pakub välja erinevaid lahendusi; 
põhjendab tehtud valikut ja on võimeline lahendama etteantud näitest erinevat ülesannet; 
vastata küsimustele ja selgitab vastust. 
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Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

1. https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-javascript  (01-04-2019) 
2. https://www.codecademy.com/learn/learn-angularjs  (01-04-2019) 
3. https://www.codecademy.com/learn/learn-jquery  (01-04-2019) 
4. http://www.w3schools.com  (01-04-2019) 
5. http://html.net/tutorials  (01-04-2019) 
6. http://www.echoecho.com/school.htm  (01-04-2019) 
7. http://www.tutorialsteacher.com/mvc/asp.net-mvc-tutorials  (01-04-2019) 
8. Code Editor (MVC) http://www.tutorialsteacher.com/codeeditor?cid=mvc-Dioxf9  (01-04-2019) 
9. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd381412(v=vs.108).aspx  (01-04-2019) 
10. https://www.codecademy.com/catalog/language/html-css (19.04.2019) 
11. https://www.w3schools.com/html/default.asp (19.04.2019) 
12. https://www.w3schools.com/css/default.asp (19.04.2019) 
13. https://html5book.ru/ (19.04.2019) 
14. В. Дронов. HTML5, CSS3 и Web 2.0. С-Петербург: BXB-Петербург. 2014. 
15. Дэвид Макфарланд. Новая большая книга CSS. С-Петербург: Питер. 2016. 
16. https://moodle.ivkhk.ee/course/view.php?id=319 
17. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/creating-a-connection-string 
18. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc4  

 
 
  

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc4


35 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6 EKAP ehk 156  tundi 

 7 
Tarkvarasüsteemide testimine  

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testida. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimine alused  

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• mõistab testimise põhimõtteid, 
lähtudes testimise standarditest; 

 

• kirjeldab erinevaid 
testitüüpe; 

• selgitab testimise olulisust 
tarkvaraarendusprotsessis 
ja testimise liike; 

• nimetab 
testimisstandardeid ja 
nende kasutusvaldkondi 
lähtudes etteantud 
lähteülesandest.  

loeng, 
näidisülesanded. 

Test: Spetisifikatsiooni-
põhiste testimismeetodite 
kasutamine 
Vastavalt ülesandele õige 
testimismeetodi valimine; 

1. TESTIMISE ALUSED 
1.1 Testimise terminoloogia 
1.2 Testimine kui moodus 
programmitoote kvaliteedi 
kindlustamiseks 
1.3 Vigade tekkimise võimalused 
1.4 Testimise meetodid. Valge kasti, 
musta kasti, halli kasti meetod. 
1.5 Testimise tüübid. Funktsionaalsed. 
Mittefunktsionaalsed. Seotud 
muutustega. Tootlikkuse testimine. 
1.6 Testimise standardid. 

• koostab süsteemi testimisplaani; • kasutab mooduli testimisel 
vähemalt 2 erinevat 
testimismeetodit; 

• kasutab vähemalt 2 
erinevat testivahendit 
(testimise tarkvara). 

testimisplaanide 
näidiste 
tutvustamine. 

Meeskonnatööna 
testimisplaani koostamine 
konkreetsele projektile 

2. TESTIMISPLAAN 
2.1 Testimise protsess koskmudelil 
2.2 Testimise protsess väledal (agiilsel) 
meetodil 
2.3 Testimistsükkel 
2.4 Testimisvahendid 
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• tagab rakenduse või teenuse 
toimimise vastavuse nõuetele 
kasutades sobivusel 
automaattestimist;  

• koostab teststsenaariumid 
nõuetele vastavuse 
kontrolliks (tulenevalt 
kirjeldatud 
kasutusjuhtudest) ja 
rakendab neid; 

• testib automaattestidega 
enda ja teiste koostatud 
rakendusi. 

loeng 
demonstratsioon    
API testimise loeng       

Antakse ette erinevad 
testlood ning nende põhjal 
tuleb analüüsida, milliseid 
teste saab automatiseerida 
ning see teostada; 
Automaattestide 
uuendamine, kui testitav 
osa on muutunud; 
Kasutades Java tööriistu ja 
Visual Studiot lihtsamate 
automaattestide loomine 
ning nende toimivuse 
kontrollimine 
Automaattestimise 
läbiviimine.  
API testimisplaani 
koostamine konkreetsele 
projektileI testimine    

3. AUTOMAATTESTIMINE 
3.1 Testimisvahendid 
automaattestimiseks 
3.2 Mõõtmised tarkvara testimises 
3.3 Praktiline testimise läbiviimine 
3.4. Ühiktestid 

  3.4.1 Ühiktestide eesmärk ja 
vajalikkus 
  3.4.2 Ühiktestide kasutamine 
  3.4.3 Ühiktestid rakenduse koodis 
  3.4.4 Ühiktesti funktsionaalsus 
  3.4.5 Näited ühiktestidest 

3.5  Testjuhtum 
3.6  Testimise tulemite kajastamine. 
API testimine. 

• kasutab UI testide loomise 
raamistikke;  

• valib kasutajaliidese 
testimiseks sobiva meetodi; 

• loob automatiseeritud UI 
teste.     

loeng UI testide osas, 
demonstratsioon   

UI testi loomine, 
testimistulemuste analüüs 
ja esitlus. 

4. UI TESTID 
4.1 Programmeeritud UI testid 
4.2 Veebitestid. Jõudluse ja ühiktestid. 
Brauseripõhised testid. HTTP testid. 
4.3 UI testide loomise protsess 
4.4 UI testi loomine veebiprojektiks. 

• dokumenteerib testi tulemused 
lähtudes dokumenteerimise 
standarditest. 

• dokumenteerib testimise 
tulemused, kasutades 
korrektset testimisalast 
terminoloogiat. 

  5. DOKUMENTEERIMISE VÕIMALUSED 
 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Testimisplaani koostamine konkreetsele projektile. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
 

Testimisplaani koostamine konkreetsele projektile 
API testimisplaani koostamine. 
UI testi loomine, testimistulemuste analüüs ja esitlus. 

Hindekriteerium Hinne "3": 
Esitatud testiplaan on vormistatud korrektselt. Kasutatud on erinevaid testimistehnikaid, kuid seda ei ole tehtud korrapäraselt 
ning täielikult korrektselt. Testimise vajalikkus ning põhjalikkus ei ole põhjendatud. Koostatud on automaatteste, kuid nende 
otstarbekus ei ole põhjendatud korralikult. 
Hinne "4": 
Testimisülesandes on väljatoodud erinevad riskid, mis on testimisülesandega seotud. Testimise vajalikkus ning põhjalikkus on 
põhjendatud. Kasutatud on kõiki erinevaid testimistehnikaid ning valikud on põhjendatud. 
Hinne "5": 
Esitatud süsteemi testiplaanis on paika pandud testimisülesande skoop. Enne testimise alustamist on analüüsitud süsteemi 
testmise taseme vajadust. Koostatud on automaatteste ja ka UI testimine on automatiseeritud ning selle kohta kaasa pandud 
dokumentatsioon. Kasutajaliidese testimises on valitud sobiv metoodika ning see on põhjendatud. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

1. http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/143_testimise_tbid.html  
2. http://it-ebooks.info/ Keskkond, kus on muljetavaldav hulk e-raamatuid, sealhulgas raamatud testimise kohta  
3. http://et.wikipedia.org/wiki/Tarkvara_testimine  
4. http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7gxe#euni_repository_10895  
5. http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=89zv#euni_repository_10895  
6. https://www.istqb.org/downloads/finish/16/15.html 

 
  

https://www.istqb.org/downloads/finish/16/15.html
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  15 EKAP ehk 390 tundi 

 8 
Programmeerimine II 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb objektorienteeritud programmeerimist, suudab luua keerukamaid rakendusi ja rakendada nende loomisel 
programmeerimismustreid. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• teab objektorienteeritud 
programmeerimise põhimõtteid 
ja –mõisteid;   

 
 

• loob klassid, neile meetodid 
ja omadused lähtudes 
parimatest praktikatest; 

• kasutab andmeolemitele 
vastavaid loogilisi olemeid 
rakenduste koostamisel; 

• kasutab kapseldamist 
klasside ja objektide 
loomisel (sh sisemised, 
privaatsed, avalikud 
meetodid ja omadused); 

• rakendab staatiliste, 
dünaamiliste ja laiendatud 
meetodite omaduste 
erinevusi parimate 
praktikate kohaselt; 

• kasutab päriluse põhimõtet  
(muuhulgas suudab 
kasutada liidese meetodeid) 

loeng; 
praktiline töö 
 

Praktiline töö – loob 
rakenduse 
Ülesanne - rakenduste 
loomine töötamiseks 
andmebaasidega 
 

1. SISSEJUHATUS  
1.1 Tarkvara arendusmeetodid ja 
tehnikad.  
1.2 Programmeerimismustrid: 
eesmärgid, printsiibid, protsess.  
 
2. PROGRAMMERIMISMUSTRID  
2.1 Model-View-Controller;  
2.2 Object-Relational Mapping 
ülevaade 
2.3 MVVM (Model-View-ViewModel) 
programmeerimismustri olemus ja 
kasutamine  
2.4 MVP (Model-View-Presenter) 
programmeerimismustri olemus ja 
kasutamine 
2.5  Inversion of Control printsiip ja 
selle realiseerimine kasutades 
Dependency Injection’it  
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klasside ja objektide 
loomisel; 

2.6 Repository 
programmeerimismuster  
2.7 Singleton programmeerimismuster  
2.8 Lazy loading 
programmeerimismuster ning selle 
erinevad realiseerimisvõimalused 

• tunneb enamlevinud 
programmeerimismustreid;  

• valib vastavalt 
lähteülesandele sobiva 
programmeerimismustri ja 
kasutab seda praktiliste 
ülesannete lahendamisel.  

projektõpe Mängu loomine, mängu 
esitlus 

3. RAKENDUSE LOOMINE 

• kasutab parimate praktikate 
kohaselt ORM (Object-Relational 
Mapping) vahendeid;  

• selgitab ORMi olemust;  
• kasutab mõnda 

enamlevinud ORMi 
vahendit vastavalt OOP 
kursuses õpitud 
programmeerimiskeelele. 

praktiline töö Praktilised tööd: Entity 
Framework’iga 
andmebaasi loomine 
kasutades kood enne 
lähenemist; 
Repository mustri 
implementeerimine koodi 
hallatavuse 
parendamiseks; Entity 
Frameworki poolt 
loodavate SQL päringute 
analüüs ja võrdlus; LINQ 
päringute loomine 
andmebaasist info 
saamiseks Ülesannete 
lahendamise käigus koodi 
pidev kommenteerimine ja 
dokumenteerimine 
vastavalt parimatele 
praktikatele; 

4.  ORM MUDEL 
- Models 
- Entities 
- DB Driver 
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• mõistab ühiktestide olemust ning 
nende kasutamisvõimalusi; 
 

• kasutab testides mock-klasse;  

• loob ja kasutab mock-klasse 
ühiktesti skoobist 
väljapoole jäävate osade 
testimiseks; 

 

loeng 
demonstratsioon  
praktiline harjutus 

Praktilised tööd: 
Lihtsamate ühiktestide 
loomine; Vastavalt 
etteantud kasutusjuhule 
ühiktestide loomine; mock- 
klasside loomine ning 
kasutamine; 

5. ÜHIKTESTID  
5.1 Ühiktestide eesmärk ja vajalikkus  
5.2 Ühiktestide kasutamine  
5.3 Testjuhitud arendus. Põhimõisted.  
5.4 Mock-klassid, loomine, testimine  
 
6. MOCK-KLASSID 
6.1 Mock-klasside olemus ja 
rakendamine  
6.2 Mock- klassid ja 
programmeerimiskeeled  
6.3 Mock-klassi sidumine konkreetse 
arenduskeskkonnaga  
6.4 Näited mock-klasside loomisest ja 
kasutamisest.  

• loob suurema keerukusastmega 
rakendusi, kasutades ka 
matemaatiliselt ja loogiliselt 
keerukamaid algoritme ja 
rakenduse osiseid;  
 

• dokumenteerib loodud 
rakendused õppekeeles ja 
kokkuvõtte inglise keeles. 

 

• osaleb meeskonnatöö 
planeerimises ja sobiva 
arendusmetoodika valikul 
projekti teostamiseks; 

• kasutab  läbivalt sama 
testimisloogikat, 
dokumenteerimis-, nime- ja 
koodistandardeid;  

• majutab lähtekoodi 
versioonihaldustarkvarasse; 

• valib otstarbeka raamistiku 
rakenduse efektiivseks 
loomiseks vastavalt 
rakenduse tüübile ja 
kasutuse eesmärgile; 

• testib loodud rakendust 
vastavalt testplaanile ja 
lähteülesandele; 

koolipraktika Projekti esitlemine 
Projekti dokumentatsioon 
Eneseanalüüs 

7. TARKVARAPROJEKT II  
7.1 Tarkvara projekti läbiviimine.  
7.2 Lähteülesande alusel tarkvara 
arendamine.  
7.3 Tarkvara disain, projekti plaan, 
arendus,testimine, dokumenteerimine.  
 
Võib siduda lõputööga. 
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• esitleb valminud projekti 
tulemust põhjendades 
tehtud valikuid;  

• esitab nõuetekohaselt 
vormistatud; 
projektidokumentatsiooni 
kokkulepitud mahus ja 
vormis; 

• reflekteerib 
meeskonnatööd ja 
analüüsib enda 
toimetulekut projektis. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Tunnis tehtavate praktiliste ülesannete iseseisev lõpetame ja rühmatööna suurema keerukusastmega rakenduse loomine, kus 
kasutatakse ORMi ning erinevad tarkvaarendusmustreid ja töö dokumenteerimine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 
Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde ja testide sooritamine positiivsele hindele. 
 
Mooduli hinne kujuneb rühmatööna loodava rakenduse(Tarkvaraprojekt II)  teostuse, esitatud aruande ja selle kaitsmise põhjal. 
Rakendus peab olema dokumenteeritud ning selle lähtekood asuma versioonihalduses. 

Hindekriteerium Hinne “3”: 
Realiseeritud rakendus on üldjoontes töötav, kuid veahaldus ei ole realiseeritud korralikult ning kogu planeeritud 
funktsionaalsus pole valminud. Kasutatud on erinevaid tarkvaraarendusmustreid, kuid nende valik pole korralikult põhjendatud. 
Dokumentatsioonis on kasutatud arusaadavat õppe- inglisekeelset terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub iga 
meeskonnaliikme panus ning hinnatava meeskonnaliikme panus hinnatakse meeskonna liikmete poolt piisavaks. 
Hinne “4”: 
Realiseeritud rakendus töötab ilma suuremate tõrgeteta ja programmeerimismustrite valik on põhjendatud ning jälgib parimaid 
praktikaid. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset õppe- ja inglisekeelset terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub iga 
meeskonnaliikme panus ning hinnatava meeskonnaliikme panus hinnatakse meeskonna liikmete poolt suureks. 
Hinne “5”: 
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Realiseeritud rakendus töötab tõrgeteta ja programmeerimismustrite valik on põhjendatud ning põhjendused on veenvad. 
Rakenduse loomisele eelnevalt on loodud kokkuvõtlik analüüs vajalike arendusmustrite kasutamiseks. Realiseeritud rakenduses 
kasutatakse asünkroonset programmeerimist. Koostatud on automaatteste. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset õppe- 
inglisekeelset terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus ning hinnatava meeskonnaliikme panus 
hinnatakse meeskonna liikmete poolt väga suureks. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

  1.Teemakohaseid e-raamatud, http://it-ebooks.info/ 
2. Java programmeerimise juhend, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 
3. PHP õppematerjal, http://www.w3schools.com/php/default.asp 
4. http://www.5ws.de/ 
5.https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ 
6. http://rubyonrails.org/documentation/ 
7. http://www.asp.net/get-started/websites 
8. http://sparkjava.com/documentation.html 
9. https://ained.ttu.ee/javadoc/unit_testing.html 
10. https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/test-profile.html 
11. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html 
12. http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ee712907 
13.http://csharpdesignpatterns.codeplex.com/ S. Kumar,  
14.S Suvashni, Software Testing using Visual Studio 2012, 2013  
15. M. Seemann, Dependency Injection in .NET, 2011  
16. http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ef.aspx - Entity Framework  
17. http://www.dofactory.com/Patterns/Patterns.aspx - Arendusmustrid, mida tutvustatakse 

 
 
  

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ee712907
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6 EKAP ehk 156  tundi 

 9 
Hajusrakenduste alused 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ning teostab andmete ülekandeid erinevate andmeallikate vahel.  

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmerimine alused, Programmerimine II 

Õpetajad:  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• loob hajusa arhitektuuriga 
rakendusi ja olemasolevatele 
teenustele klientrakendusi; 

 
 

• kirjeldab hajusrakenduste 
olemust ja 
kasutusvaldkondi; 

• kasutab üldlevinud 
andmevahetusformaate (nt 
XML, JSON)  andmete 
ülekandmiseks ühest 
süsteemist teise; 

• selgitab hajusrakenduste 
kasutamise mõju 
töökoormuse jagamise 
võimalikkusele, kommuni-
katsioonikanalitele 
esitatavatele nõuetele, 
kooskõla tagamisele ja 
käideldavusele; 

• liidestab rakendused ja  
andmeallikad, kasutades 
sobivat andmeformaati ja 
märgendikeelt; 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas         

Praktilised ülesanded: 
SOAPi protokollil 
veebiteenus(t)e loomine; 
WSDL failist info  
SOAP’il baseeruvate 
veebiteenuste loomine  
 
Klientrakenduse ehitamine 
SOAP’il baseeruvale 
veebiteenusele 
ülekandmise võimalusi ning 
valib neist sobivaima.  
 
selgitab, mis on andmete 
puhverdamine (caching) ja 
dubleerimine lugemine 
veebiteenuse kohta; 
Asünkroonselt andmete 
laadimine veebiteenusest;  
 

1. SOAP’il BASEERUVATE 
VEEBITEENUSTE LOOMINE 
1.1 Klientrakenduse ehitamine 
SOAP’il baseeruvale veebiteenusele 
1.2 Andmete lugemine ja töötlemine 
JSON andmevahetusformaadist  
1.3 REST arhitektuuri kasutavad 
veebiteenused  
1.4 Klientrakenduse ehitamine REST 
teenusele  
1.5 Veebiteenuse optimeerimine ja 
andmete puhverdamine ning 
dubleerimine  
1.6 Hajusa arhitektuuriga lahenduse 
eelised ning kasutusvaldkonnad  
1.7 Asünkroonne ja sünkroonne 
andmete vahetus veebiteenusega  
1.8 Mõne suurema teenusepakkuja 
veebiteenusega liidestumine 
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SOAPi protokolli kasutavale 
veebiteenusele 
klientrakenduse loomine, 
mis oskab teenusest 
andmeid pärida ja vastu 
võtta;  
 
Lihtne SignalR’il põhinev 
vestlusrakenduse loomine; 
REST teenuse loomine ja 
sellele klientrakenduse 
ehitamine; 
 
Veebiteenuse 
konfigureerimine, et 
lubatud oleks Cross 
Domain päringud; 
Veebiteenuse jõudluse 
parendamiseks 
puhverdamise 
kasutuselevõtmine;    

 
 

• loob veebiteenuseid, kasutades 
sünkroonseid ja asünkroonseid 
andmete ülekandmise võimalusi, 
valides neist sobivaima 
lähteülesande lahendamiseks; 

 

• loob ja paigaldab 
veebiteenuseid, kasutades 
nii olekuga kui olekuta 
tehnoloogiaid (nt SOAP, 
WEBAPI; REST);  

• kasutab süsteemidevahelist 
sünkroonset ja 
asünkroonset andmete 
ülekandmist; 

• selgitab, milleks on vajalik 
andmete puhverdamine 
(caching) ja liiasusega 
hoiustamine, lähtudes 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas     

Praktilised ülesanded: 
Etteantava analüüsi põhjal 
XML andmefaili loomine; 
XML andmefaili 
valideerimine vastavalt 
skeemifailile; XML 
transformatsioonide 
loomine; XML andmefailist 
info lugemine; XML 
andmefaili info 
kirjutamine; 
 

2. HAJUSSÜSTEEMIDE OLEMUS JA 
ERINEVAD TÜÜBID 
2.1 XML märgendikeel ja selle reeglid  
2.2 Andmete lugemine ja töötlemine 
XMList  
2.3 Andmete varundamine  
2.4 Rakenduse liidestamine 
andmeallikatega 
2.5 Erinevad andmeallikad, millega 
rakendust liidestada;  
2.6 JSON andmevahetusformaat  
2.7 Andmete varundamine  
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käideldavuse tagamise 
põhimõttest; 

• kasutab enamlevinud 
raamistikke ja 
rakendusservereid 
veebiteenuste 
realiseerimiseks.        

JSONi struktuuri 
kirjeldamine vastavalt 
etteantud analüüsile;  
 
JSONi andmefaili 
valideerimine ning 
väärtuste väljalugemine.  
 
Õigete andmetüüpide 
kasutamine JSONi puhu.  
 
XML andmefaili põhjal 
samasuguse JSONi 
andmestruktuuri loomine.  

2.8 Teiste süsteemidega liidestumise 
strateegiad  
2.9 Teiste süsteemidega liidestumise 
ohud 
 
 

• realiseerib mõistlikud meetodid 
kasutajate tuvastamiseks ja 
veebiteenuste turvalisuse 
tagamiseks sh terviklikkus ja 
käideldavus; 

• loob võimaluse 
veebiteenuse kasutajate ja 
rakenduste autentimiseks ja 
autoriseerimiseks, lähtudes 
parimatest praktikatest;  

• tagab andmete tervikluse 
kontrolliks vajalike 
meetodite olemasolu; 

• kasutab veebiteenuse 
majutamisel 
publitseerimise, kasutades 
üldlevinud praktikaid ja 
turvanõudeid; 

• valib veebiteenusele sobiva 
arhitektuuri, lähtudes 
käideldavuse nõuetest; 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas     

Praktiline harjutus: 
Veebiteenuse turvalisuse 
tagamine kasutades 
autentimist ja 
autoriseerimist; 
 
Sertifikaadi põhine 
autentimine; 
 
Veebiteenuse turvalisuse 
konfigureerimine 
Veebiteenusest tehtavate 
päringute logimine; 
 
Veebiteenusest tehtavate 
päringute piiramine; 

3. VEEBITEENUSE TURVALISUSE 
TAGAMINE KASUTADES SOOVITATUD 
PRAKTIKAID 

• dokumenteerib loodavad ja 
olemasolevad liidesed (liidestatud 
süsteemid, integratsioonipunktid, 

• dokumenteerib 
hajusrakenduse 
komponendid ja 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas           

Praktiline harjutus: 
“Veebiteenuse 
dokumenteerimine" 

4. VEEBITEENUSTE 
DOKUMENTEERIMINE JA SELLE 
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integratsioonimeetodid, 
turvalisuse reeglid); 

nendevahelised liidestused 
õppe- ja inglise keeles. 

         VAJALIKKUS KOLMANDATE 
OSAPOOLTE JAOKS 

  

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Tunnis tehtavate praktiliste ülesannete lõpetamine ning rühmatöö teostamine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde ja testide sooritamine positiivsele hindele.  
Lisaks tuleb rühmatööna esitada veebiteenus ja seda kasutav klientrakendus.. 

Hindekriteerium Moodulit hinnatakse eristavalt. 
Hinne  “3”: 
Realiseeritud veebiteenus ja sellel loodud klientrakendus on üldjoontes töötavad, kuid veahaldust ei ole realiseeritud 
korralikult ning kogu planeeritud funktsionaalsus pole valminud. Kasutatud on erinevaid tarkvaraarendusmustreid, kuid nende 
valik pole korralikult põhjendatud. Veebiteenuses on realiseeritud kasutajate autentimine. Loodud klientrakendus kasutab 
enamus veebiteenuse funktsionaalsust. Kood ei jälgi igal pool parimaid praktikaid. Dokumentatsioonis on kasutatud 
arusaadavat õppe- inglisekeelset terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus ning hinnatava 
meeskonnaliikme panus hinnatakse meeskonna liikmete poolt piisavaks. 
Hinne “4”: 
Realiseeritud veebiteenus ja klientrakendus töötavad ilma suuremate tõrgeteta ja ning kood on kirjutatud järgides parimaid 
praktikaid. Veebiteenuses on realiseeritud kasutajate autentimine ning autoriseerimine. Veebiteenuses logitakse teenuse 
vastu tehtavaid päringuid. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset õppe- ja inglisekeelset terminoloogiat. Projekti 
kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus ning hinnatava meeskonnaliikme panus hinnatakse meeskonna liikmete poolt 
suureks. 
Hinne “5”: 
Realiseeritud veebiteenus ja klientrakendus töötavad tõrgeteta . Kasutatud on programmeerimismustreid ja nende valikud on 
põhjendatud. Veebiteenuses on võimalik hallata kasutajaid ning määrata neile õiguseid. Piirata veebiteenusesse 24h jooksul 
tehtavate päringute arvu. Kasutajate autentimine ja autoriseerimine on realiseeritud ning neid on võimalik hallata 
klientrakenduses. Klientrakendus kasutab kogu veebiteenuse funktsionaalsust. Dokumentatsioonis on kasutatavat korrektset 
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õppe- inglisekeelset terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus ning hinnatava meeskonnaliikme 
panus hinnatakse meeskonna liikmete poolt väga suureks. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/xmlrak/xmlrak.pdf - Jaagup Kippari XML rakenduste raamat 
http://www.json.org/ - JSON http://en.wikipedia.org/wiki/JSON - JSON Michael J. Kavis, Architecting the Cloud: Design 
Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), 2014 http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms995800.aspx - SOAP http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd456779(v=vs.110).aspx – Windows 
Communication Foundation raamistikuga veebiteenuste loomine L. Richardson, RESTful Web APIs, 2013 
http://my.safaribooksonline.com/book/web-development/web-
services/0201750813/firstchapter#X2ludGVybmFsX0h0bWxWaWV3P3htbGlkPTAtMjAxLTc1MDgxLTMlMkZjaDAxbGV2MXNlYz
gmcXVlcnk9 – SOAP teenused http://www.asp.net/web-api - WEB API ehitamine microsoft tehnoloogiatega 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6  EKAP ehk  156 tundi 

10 
IT juhtimine ja rakendamine organisatsioonides 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane orienteerub kaasaegses infoühiskonnas oma erialal töötamiseks vajalikul määral ning tuleb toime organisatsiooni ja 
projektimeeskonna liikmena. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• mõistab infotehnoloogia mõju ja 
rolli ettevõtte juhtimises ning 
infoühiskonnas;  

• teab teenusetaseme 
mittevastavuse toimet 
organisatsiooni tegevuse 
tulemustele; 

• seostab IT protsesse 
äriprotsessidega, lähtudes 
peamistest IT- 
valitsemisraamistikest (nt 
COBIT, CMM, TOGAF, 
Balanced Scorecard). 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas  

Meeskonnatöö: ettevõtte 
või organisatsiooni 
äriprotsesside kaardistus 
vastavalt etteantud 
raamistikule. 
Meeskonnatöö: ettevõtte 
või organisatsiooni IT-
protsesside kaardistus 
vastavalt etteantud 
raamistikule 

1. Äriprotsesside ja IT-protsesside 
kaardistamine ja nende kirjeldamiseks 
kasutatavad raamistikud 
 
 

• orienteerub IT-alases 
õiguskeskkonnas;  

• rakendab iseseisvalt 
sobivaid õigusakte 
vastavate erialaste 
probleemide lahendamisel; 

• teab peamisi autorikaitse 
lepingutüüpe; (Appace 
litsents, CC litsents, MIT 
litsents, GPL litsents); 

loeng 
iseseisev töö 
projektitöö 
meeskonnas  

Iseseisev töö: sobiva 
litsensitüübi valik vastavalt 
etteantud stenaariumitele  
Meeskonnatöö: GDPR-st 
tulenevate nõuete ja 
reeglite analüüs ja 
täiendamine 

2. IT-valdkonda reguleerivad 
õigusaktid ja head tavad 
 
3. Autorikaitse, sellest tulenevad 
nõuded ja kasutatavad raamistikud 
4. GDPR ja sellest tulenevad nõuded, 
piirangud ning kohustused 
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• selgitab GDPR-i mõju 
andmete töötlemisele ja 
käitlemisele; 

5. GDPR mõju rakenduste 
arhitektuurile (sh arhiveerimine vs 
tagavarakoopiad, andmete mitte-
isikustamine ning kustutamine) 

• mõistab teenuste osutamise 
taristu ülesehitust ja toimimist 

• loetleb peamised teenuse 
kvaliteedi parameetrid; 

• selgitab 
teenustasemelepingu 
eesmärke, osapoole ja 
parameetreid ja kuidas neid 
mõõdetakse; 

• selgitab teenusetaseme 
mittevastavuse mõju 
organisatsiooni tegevuse 
tulemustele. 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas  

Meeskonnatöö: 
teenustaseme lepingu 
analüüs ja täiendamine. 
Meeskonnatöö: 
seirelahenduse kasutamine 
(näiteks Google Analytics, 
Application Insight, New 
Relic). 
Meeskonnatöö: 
seireandmete põhjal 
muudatuste planeerimine 
(jõudluse pudelikaelad 
ning nende leevendamine) 

6. Teenustaseme lepingud ja nende 
haldus 
 
7. Sissejuhatus rakenduste ning IT-
teenuste seiresse ning toimimise 
analüüsi 

• eristab peamisi IT-taristu 
haldamise ja auditeerimise 
standardeid ning raamistikke 

• selgitab peamiste IT-taristu 
haldamise ja 
auditeerimisega seotud 
standardite ning raamistike 
põhimõtteid ja erisusi. 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas  

Meeskonnatöö: ISO 
auditiks valmistumine 

8. ISO 9XXX, 20XXX, 27XXX standardite 
ülevaade  
 
9. Teiste auditeerimise raamistike ja 
standardite lühiülevaade 

• kasutab rakenduste loomisel ja 
oma igapäevases tegevuses 
küberturbe parimaid praktikaid 

• määratleb töödeldavate ja 
käideldavate andmete 
turvakategooriad kolmes 
vaates, lähtudes 
etalonturbe raamistikust 
ISKE 

• annab soovituse sobivate 
turvatehnoloogiate ja 
vahendite rakendamiseks; 

loeng 
projektitöö 
meeskonnas  

Meeskonnatöö: rakenduse 
turvakriteeriumite 
määratlemine 
 
Meeskonnatöö: ettevõtte 
või organisatsiooni 
infoturbe reeglite ja 
dokumentatsiooni 
täiendamine 

10. ISKE etaloonturbe mudeli ülevaade 
 
11. ISKE rakendamine 
 
12. ISO27001/27002 ja ISKE erinevused 
 
13. ISKE dokumentatsiooni loomine 
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• osaleb aktiivselt 
organisatsiooni infoturbe 
alastes aruteludes 

• järgib oma töös klienditeeninduse 
ja meeskonnatöö parimaid 
praktikaid 

• järgib  IT-valdkonna 
teenindussituatsioonides 
klienditeeninduse parimaid 
praktikaid; 

• eristab erinevaid 
klienditüüpe ja valib 
nendega sobiva 
suhtlemisstiili;  

• osaleb meeskonnatöös 
mõistes meeskonnaliikmete 
rolle ja tähtsust meeskonna 
kujunemisel, tegutsemisel, 
tulemuste saavutamisel, 

loeng 
grupiarutelu 
projektitöö 
meeskonnas  

Meeskonnatöö oskust 
hinnatakse moodullis 
läbivalt meeskonnatööde 
hindamisel 
 
Arutelu: 
Meeskonnaliikmete rollid 
klassikalistes ning agiilsetes 
meeskondades 

 

14. Meeskonnatöö organiseerimine  
 
15. Töö ja rollid agiilsetes 
meeskondades 
 
16. IT-valdkonna klienditeeninduse 
eripärad 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Vastavasisuliste e-õppe kursuste läbimine, kirjanduse lugemine ja praktilise tööna dokumentide koostamine ja täiendamine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse mitteeristavalt.  
Hindamise aluseks on rühmatöödena koostatud dokumentide esitlus ja kaitsmine. 

Hindekriteerium Moodul loetakse arvestatuks kui rühmatööna valminud dokumentidest ja nende kaitsmise (esitluse) käigus näitavad 
meeskonnaliikmed, et neil on saavutatud kõik õpiväljundid nõutaval tasemel. Esitluse käigus peab selguma ka iga 
meeskonnaliikme individuaalne panus rühmatöö koostamisel. 
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Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine http://www.e-uni.ee/e ... d/eucip/juhtimine_vk/ 
http://kasiraamat.aripaev.ee/itjuhtimine http://www.itjuhtimine.ee/et http://e-
ope.ee/repositoorium/otsing?@=7tap#euni_repository_10895 http://e-
ope.ee/repositoorium/otsing?@=6lru#euni_repository_10895 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6 EKAP ehk 156  tundi 

 11 
Kasutajaliidese disain 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane loob kasutajaliidese kujunduse kasutades disainimusterid ja värvimudeleid ning -skeeme. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused ja IT -valdkonna alusteadmised. 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• analüüsib 
kasutajakogemust, kasutades 
selleks sobivaid meetodeid;  

 
 

• selgitab kasutajakogemuse 
analüüsimise põhimõtteid, 
kasutades erialast 
terminoloogiat; 

• määratleb  
kasutajaintervjuu eesmärgi; 

• määratleb sihtrühma, 
lähtudes lähteülesandest; 

• koostab kasutuslood, 
lähtudes lähteülesandest; 

• valideerib kasutuslood ja 
vajadusel  kohandab need 
vastavalt kasutajatelt 
saadud sisendile; 

loeng 
arutelu 
kasutajakogemuse 
analüüsi 
protsessikaart 
praktiline töö 

 

Meeskonnatööna 
konkreetsele projektile 
kasutajakogemuse analüüsi 
ettevalmistamine ja 
läbiviimine 

1. KASUTAJAKOGEMUSE ANALÜÜS 
1.1. Kasutajakogemuse analüüs, 
meetodid ja vahendid 
kasutatav terminoloogia 
kasutajakogemuse analüüsi põhimõtted 
1.2. Personade loomine. Sihtrühm ja 
sihtgrupi objekti tunnused. Sihtgrupi 
kirjeldus. 
1.3. Tööprotsessi tundmine, kellele 
lahendused leida 
1.4. Keskkonna olulisus intervjuul, kus 
antud lahendus kasutusele võetakse 
Nt laoprogrammide testimine toimub 
lao keskkonnas 
1.5. Empaatilisus ja valmisolek suhelda 
1.6.Erinevad meetodid 

• katsetab erinevaid lahendusi, 
lähtudes A/B testimise 
põhimõtetest; 

 

• planeerib veebilehe 
eesmärgid ja konkureerivad 
kasutuslood; 

loeng 
arutelu 
 

Meeskonnatööna 
konkreetsele projektile A/B 
testi loomine, selle 

2. A/B TESTID 
2.1. A/B testimine, selle olulisus. 
A/B testimise olulisus 
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• leiab fookusgrupi abil 
parima võimaliku 
kasutusloo; 

praktiline töö: 
testimise 
ettevalmistus ja 
läbiviimine 

läbiviimine ja tulemuste 
esitlus  

2.2. A/B testi ettevalmistus. A/B testi 
koostamine 
2.3. A/B testi läbiviimine 
2.4. A/B testi tulemuste analüüs 

• kujundab kasutajaliidese 
visuaalse väljundi lähteülesande 
kohaselt. 

 
 

• loob kasutajaliidese 
struktuurikavandi (mock-
up) lähtudes 
lähteülesandest; 

• testib kasutajaliidese 
funktsionaalsust lähtudes 
lähteülesandest; 

• planeerib navigeerimise, 
lähtudes optimaalse 
rakenduse 
kasutusmugavusest; 

• kujundab kasutajaliidese, 
lähtudes disainitrendidest, 
seadmete ja 

• operatsioonisüsteemi 
eripärast; 

• testib kasutajamugavust 
kasutades kasutus-
mugavuse testimise 
vahendeid; 

• viib sisse parendused, 
lähtudes testimise 
tulemustest; 

• arvestab kasutajaliidese 
kujundamisel WCAG-2.0 
standardit; 

• dokumenteerib 
kasutajaliidese 
teostuse, kasutades 
korrektset erialast 

loeng 
praktiline töö·           

Praktilise töö esitlemine 3. KASUTAJALIIDESE DISAIN 
3.1. Struktuurikavandi loomine  
3.2. Kasutajaliidese testimine 
3.3. UI disain 
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terminoloogiat eesti ja 
inglise keeles. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Praktilise töö esitluse loomine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

 Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
 
 

Hindekriteerium Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane meeskonnatööna: 
valmistab ette ja viib läbi  konkreetsele projektile kasutajakogemuse analüüsi; 
planeerib veebilehe eesmärgid ja konkureerivad kasutuslood; 
leiab fookusgrupi abil parima võimaliku kasutusloo; 
viib läbi A/B testimise ja esitleb saadud tulemusi; 
loob struktuurikavandi kasutajaliidese disainiks  
disainib kasutajaliidese. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

UXPin „Web UI Design for the Human Eye (Colors, space, contrast)“ https://www.uxpin.com/studio/ebooks/visual-consistency-
web-ui-design-elements/ 
UXPin „Web UI Design for the Human Eye (Content Patterns ja Typography) 
https://www.uxpin.com/studio/ebooks/visual-web-ui-design-content-typography/ 
UXPin „Web UI Design Patterns 2016 (Layots, Content, Data, Scrolling, Multimedia) 
https://www.uxpin.com/studio/ebooks/web-ui-design-patterns-2016-volume-2/ 
UXPin „The critical components of Web UI Style Guides“ 
https://www.uxpin.com/studio/blog/free-ebook-the-critical-components-of-web-ui-style-guides/ 
Värviskeemide tegemine, värvipimeduse testimine 
https://coolors.co/. 

 
 
  



55 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6 EKAP ehk 156  tundi 

 12 
Mobiilirakendused 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija kasutab enamlevinud programmeerimisvahendeid mobiilirakenduste loomiseks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused  

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• tunneb mobiilirakenduse loomise 
loogikat ja võimalikke tasuta 
arendusvahendeid;    

• kirjeldab mobiilirakenduse 
loomise erinevaid etappe ja 
arvestab nendega 
mobiilirakenduse loomiseks 
tegevuskava loomisel; 

• kirjeldab rühmatööna 
mobiilirakenduse loomiseks 
ideed ja tegevuskava;          

miniloeng 
demod  

Rühmatööna idee arendus, 
liftikõne·    

1. MOBIILIRAKENDUSE LOOMISE 
LOOGIKA JA PROTSESS 
1.1 Erinevate mobiilirakendustega 
tutvumine 
1.2 Ideede genereerimine 
mobiilirakenduse loomiseks 
1.3 Tutvumine arenduskeskkondade ja 
platvormidega ning nende seas valiku 
tegemine lähtudes 
programmeerimiskeelest ja muudest 
ressurssidest. 
1.5 Meeskonna moodustamine 
mobiilirakenduse loomiseks. Töö 
jagamine etappideks, tegevuskava 
koostamine. 
1.6 Arendusvahendite allalaadimine ja 
arenduskeskkonna ülesseadmine 
1.7 Valmisrakenduste kohandamine 
ja/või oma rakenduse loomine 
1.8 Testimine. Rakenduse viimistlemine. 
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1.9 Võimalused  Appstore või 
GooglePlay keskkonda üleslaadimiseks. 

• arendab rühmatööna lihtsamaid 
rakendusi mõnele konkreetsele 
platvormile, kasutades selleks 
arendusplatvormile sobivaid 
arendusvahendeid;  

 

• valib arenduskeskkonna 
lähtudes võimalustest; 

• tutvub arenduskeskkonna 
võimalustega; 

• loob rakenduse ja testib 
seda ning viib sisse 
vajadusel parandused; 

meeskonnatööna 
praktiline 
töö:mobiilirakenduse 
loomine         

Rakenduse loomisprotsessi 
dokumentatsiooni esitlus   

2. RAKENDUSE PRAKTILINE LOOMINE 
2.1 Arenduskeskonna valiku tegemine 
2.2 Tutvumine arenduskeskkonna 
võimalustega 
2.3 Arenduskeskkonna tundmaõppimine 
2.4 Tutvumine olemasolevate 
projektidega. Prototüübi loomine. 
2.5 Tutvumine skriptidega 
2.6 Rakenduse kohandamine 
2.7 Testimine emulaatoriga. Paranduse 
tegemine. 
2.8 Viimistlemine ja võimalusel 
üleslaadimine GooglePlay või AppStore 
keskkonda. 

• loob rühmatööna kasutajaliidese, 
mis on mobiilseadmetel hästi 
kasutatav ja järgivad parimaid 
tavasid ning enimlevinud 
disainimustreid. 

  

• testib kasutajamugavust 
ning loob disaini   
arvestades enamlevinud 
disainimustreid; 

• viimistleb rakenduse ja 
laadib selle ülesse 
rakenduste keskkonda. 

          

demonstratsioon 
rühmatöö 
praktiline töö 

Rakenduse disaini loomine 
ja rakenduse 
üleslaadimine. 
Rakenduse esitlemine ja 
vastastikhindamine. 

3. MOBIILIRAKENDUSE KASUTAJALIIDESE 
DISAIN 
3.1 Enamlevinud disainimustrid 
3.2 Disaini loomine 
3.3 Testimine emulaatoril 
3.4 Vajadusel parandamine 
3.5 Lõplik viimistlemine 
3.6 Rakenduse laadimine Google Play 
keskkonda. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Vastavasisuliste e-õppe kursuste läbimine, kirjanduse lugemine ja praktilise tööna dokumentide koostamine ja täiendamine. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse mitteeristavalt.  
Hindamise aluseks on rühmatöödena tehtud töö ja rakenduste  esitlus ning  kaitsmine. 

Hindekriteerium Moodul loetakse arvestatuks kui rühmatööna valminud esitluste ning rakenduste kaitsmiste (esitluse) käigus näitavad 
meeskonnaliikmed, et neil on saavutatud kõik õpiväljundid nõutaval tasemel. Esitluse käigus peab selguma ka iga 
meeskonnaliikme individuaalne panus rühmatöö koostamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

https://aws.amazon.com/mobile/mobile-application-development/native/ios/ 
https://www.tutorialspoint.com/iOS/ 
https://www.appcoda.com/iOS-programming-course/ 
https://developer.android.com/training/basics/firstapp 
https://www.udemy.com/learn-android-application-development-y/ 

 
 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6  EKAP ehk 156  tundi 

 13 
Pilverakendused 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet pilverakenduste liikidest, seotud tehnoloogiatest ning suurematest teenusepakkujatest; õppija loob ning 
teostab rühmatööna erinevaid pilverakendusi ning pilveteenustes majutatud teenuseid. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimise alused  

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

https://aws.amazon.com/mobile/mobile-application-development/native/ios/
https://www.tutorialspoint.com/iOS/
https://www.appcoda.com/iOS-programming-course/
https://developer.android.com/training/basics/firstapp
https://www.udemy.com/learn-android-application-development-y/
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- tunneb peamiste pilveteenuste liike, 
nende olemuslikke erinevusi ning 
mõjusid rakenduste ja teenuste 
loomisel;  

•  koostab meeskonnatööna 
esitluse pilveteenustest 
(pilveteenus taristu teenusena 
(IaaS), platvorm teenusena 
(PaaS) ning tarkvara teenustest 
(SaaS) ja toob erinevaid näiteid 
nt Amazoni, Google jne 
platvormidest); 
•  loetleb vähemalt kahe 
erineva teenusepakkuja 
platvormteenuse (PaaS) 
rakenduse loomiseks vajalikud 
vahendid ning tehnoloogiad; 

loeng 
meeskonnatöö 

Esitlus meeskonnatööna: 
konkreetse pilveteenuse 
pakkuja teenuste ülevaade 
ja kasutusvõimalused. 
Esitlus meeskonnatööna: 
konkreetse pilveteenuse 
pakkuja teenuste 
kasutamiseks vajalikud 
tehnilised vahendid. 
Esitlus meeskonnatööna: 
teenuspakkujate teenuste 
võrdlus (sh teenuste 
analoogid erinevate 
teenuspakkujate juures). 

1. PILVETEENUSED 
1.1 Pilveteenuste tüübid ja liigitus 
1.2 Peamiste pilveteenuste pakkujate 
teenuste ülevaade 

 

- loob rakendusi, mis on majutatav 
platvormteenuse (PaaS) ja 
infrastruktuuri keskkondades (IaaS);  

• loob meeskonnatööna 
lihtsama rakenduse, mis on 
majutatav mõne enamlevinud 
teenuspakkuja juures; 
• põhjendab valitud 
teenusepakkuja, tehnoloogia 
ning arhitektuuri valiku.  

loeng 
meeskonnatöö     

Meeskonnatöö: PaaS 
rakenduse loomine 

2. PAAS RAKENDUS 
2.1 PaaS rakenduste piirangud ning 
arhitektuurile esitatavad nõuded  
2.2 PaaS rakenduste loomine 
2.3 PaaS rakenduste seire  

- loob teenuse, mis on majutatav 
platvormteenuse (PaaS) keskkonnas ja 
on liidestatav mõne olemasoleva 
rakendusega; 

• loob meeskonnatööna 
lihtsama teenuse, mis on 
majutatav mõne enamlevinud 
teenuspakkuja juures; 
• liidestab loodud teenuse 
mõne olemasoleva 
rakendusega, vajadusel muutes 
olemasolevat rakendust; 

loeng 
meeskonnatöö 

Meeskonnatöö: PaaS 
keskkonnas majutatavad 
teenuse loomine 

3. PAAS KESKKONNAS MAJUTATAVAD 
TEENUSE LOOMINE 
 

- loob tarkvara teenusena (SaaS) 
pakutava rakenduse. 

 

• planeerib tarkvara teenusena 
pakutava  rakenduse;  

loeng 
meeskonnatöö 

Meeskonnatöö: SaaS 
keskkonnas majutatavad 
rakenduse loomine 

4. SAAS  KESKKOND 
4.1 SaaS keskkonnas majutatavad 
teenuse loomine 
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• loob meeskonnatööna 
lihtsama tarkvara 
teenusena rakenduse või 
teenuse; 

• liidestab loodud 
pilverakenduse mõne 
enamlevinud 
idenditeedihaldus- ja 
arveldamiseteenusega.  

4.2 SaaS rakenduse hinnastamiseks 
vajaliku keskkonna loomine või 
kasutusevõtt 
4.3 SaaS rakenduste seire  
4.4 Identiteediteenuste kasutamine ning 
liidestamine 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Vastavasisuliste e-õppe kursuste läbimine, kirjanduse lugemine ja praktilise tööna dokumentide koostamine ja täiendamine. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse mitteeristavalt.  
Hindamise aluseks on rühmatöödena tehtud töö ja rakenduste  esitlus ning  kaitsmine. 

Hindekriteerium Moodul loetakse arvestatuks kui rühmatööna valminud esitluste ning rakenduste kaitsmiste (esitluse) käigus näitavad 
meeskonnaliikmed, et neil on saavutatud kõik õpiväljundid nõutaval tasemel.  
Esitluse käigus peab selguma ka iga meeskonnaliikme individuaalne panus rühmatöö koostamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

 Teemakohaseid e-raamatud, http://it-ebooks.info/ 
https://mva.microsoft.com/training-topics/cloud-app-development#!jobf=Developer&lang=1033 
https://cloud.google.com/training/application-development 
https://aws.amazon.com/modern-apps/ 

 
 
 
 

http://it-ebooks.info/
https://mva.microsoft.com/training-topics/cloud-app-development#!jobf=Developer&lang=1033
https://cloud.google.com/training/application-development
https://aws.amazon.com/modern-apps/
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 3  EKAP ehk 78  tundi 

 14 
Lõputöö seminar ja ettevalmistus kutseeksamiks 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane sooritab kutseeksami ja kirjutab ning vormistab nõuetele vastava lõputöö. 

Nõuded mooduli alustamiseks:  Läbitud lõputöö teostamiseks vajalikud põhiõpingud. 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• valib lõputööks sobiva teema 
lähtudes lõputöö nõuetest, 
praktikalt saadud kogemusest ja 
huvidest; 

 

• leiab kliendi ja valib 
meeskonnaga lõputöö 
teema lähtudes kliendi 
vajadusest 

• selgitab, milles seisneb 
tehtava töö praktiline 
väärtus,teema aktuaalsus ja 
kes võiks olla sihtrühm, kes 
antud töö tulemust vajab; 

• tutvustab valitud teemat ja 
komisjonile; 

• täpsustab teemat 
komisjonilt saadud 
tagasiside alusel; 
leiab lõputöö juhendaja 
pidades läbirääkimisi 
praktikajuhendaja või muu 
eriala spetsialistiga; 

loeng 
ajurünnak 
arutelu 
 
 

Liftikõne: konkreetse 
meeskonna teema ja oma 
plaanide tutvustamine  

1. LÕPUTÖÖ TEEMA VALIK 
1.1. Lõputöö teema valmimise 
protseduur 
1.2. Isiklike ja erialaga seotud huvide 
mõttekaart 
1.3. Idee sobivuse hindamine. 
Kriteeriumid 
1.4. Liftikõne teema tutvustamiseks 
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• otsib infot ja hindab selle 
usaldusväärsust lõputööks 
kasutamiseks;  

• koostab meeskonnatööna 
lõputöö koostamise projekti 
valitud teemale; 

• uurib teema kohta 
materjale internetist ja 
muudest allikatest; 

• tutvub samalaadsete 
varasemate projektidega; 

• hindab uuritud allikaid 
allikakriitiliselt; 

erinevate varasemate 
töödega tutvumine 
loeng  
projekti näidiskava 
demonstreerimine 
 

Meeskonnatöö; 
Projektikava koostamine 
vastavalt lõputöö juhendile 

2. PROJEKTIKAVA 
2.1.Projektikava kohustuslikud 
komponendid 
2.2. Projekti vormistamine 
projektihaldustarkvaras. 

• loob õppekeeles õigekirja 
reeglitele vastavat teksti;  

• dokumenteerib lõputöö 
praktilise töö raames 
tehtud oma tegevusi; 

• loob akadeemilist teksti 
lähtuvalt lõputöö juhendile; 

• viitab kasutatud allikatele 
nõuetekohaselt; 

• vormistab teksti vastavalt 
kooli kirjalike tööde 
juhendile; 

akadeemiline 
kirjutamine 

Meeskonnaga lõputöö 
kirjaliku osa koostamine ja 
täiendamine, lõpus 
nõuetekohane 
vormistamine 

3. AKADEEMILINE KIRJUTAMINE 
3.1. Akadeemilise teksti eripära 
Terminoloogia. Lõputöö kirjliku töö 
kohustuslikud osad. 
3.3. Koodi vormistamine vastavalt 
standardile. Koodi kommenteerimine 
3.2. Viitamine 
 

• tunneb oma praktilise lahenduse 
toimimise  presenteerimise 
võimalusi; 

• koostab esitluse vastavalt 
lõputöö juhendile; 

• selgitab, kuidas esitleb 
praktilise töö tulemust ja 
toimimist lõputöö 
kaitsmisel; 

lõputöö esitlustega 
tutvumine 
arutelu 
 

Proovikaitsmisel lõputöö 
esitlemine. 
Praktilise osa  

4. LÕPUTÖÖ TULEMUSTE ESITLEMINE 
4.1. Nõuded lõputöö esitlemisele 
4.2. Praktilise lahenduse 
demonstreerimise võimalused 

• tunneb kutseeksami läbiviimise 
protseduuri ja selleks õppimise 
allikaid. 

• loeb mõttega läbi 
kutseeksami  materjalid; 

• lahendab 
enesekontrolliteste; 

enesekontrollitestide 
läbimine 

Testid 5. EUCIPI EKSAMITEKS ETTEVALMISTUS 
5.1. Eksamite protseduur 
5.2. Õppimise allikad 
5.3. Juhised materjali omandamiseks 
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Lõputöö teoreetilise osa kirjutamine. 
Esitluse loomine.  
Enesekontrollitestid. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

 Moodulit hinnatakse mitteristavalt 

Hindekriteerium Moodul hinnatakse “arvestatud”, kui lõputööd teostav meeskond selgitab, milles seisneb tehtava töö praktiline väärtus,teema 
aktuaalsus, kliendi olemasolu, metoodika valik, rollide jaotus meeskonnas,  oodatav tulemus ja kes võiks olla sihtrühm, kes antud 
töö tulemust vajab; 
• esitab projekti plaani, kus on kirjas lõputöö teema, juhendaja eesmärk, ajaline maht sh etapid ja nende ajakava, vajalikud 

vahendid (arenduskeskkonnad, raamistikud), eelarve, projekti teostamisega seotud riskid ja nende maandamine, testimise 
kavandamine; 

• dokumentatsiooni osas on kirjeldatud vahendeid, töö erinevates etappides kasutatavaid tehnoloogiaid, korrektseid 
töövõtteid; 

• dokumenteerib praktiline teostuse dokumenteerimise standarditele ja akadeemilisele tekstile vastavas korrektses erialases 
keeles; 

• tutvustab liftikõne formaadis oma valitud teemat ja selgitab rollide täitmist töö teostamisel; 
• sooritab testid vastavalt etteantud lävendile. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. Lõputöö juhend 
2. Kooli lõpetamise tingimused ja kord 
3. Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara, Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina, 2005.  
4. Kadi Ilves, Akadeemilise kirjutamise alused. 2009 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14276/Akadeemilise_kirjutamise_alused.pdf?sequence=1. 

 
 
  

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14276/Akadeemilise_kirjutamise_alused.pdf?sequence=1
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 6  EKAP ehk  156 tundi 

15 
Lõputöö  

   
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab meskonnatööna töötava tarkvaralahenduse (rakenduse või teenuse) ja dokumenteerib selle nõuetekohaselt. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud lõputöö teostamiseks vajalikud põhiõpingud. 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• loob meeskonnatööna praktilise 
lahenduse ja dokumenteerib selle 
vastavalt juhendile;  

 

• teostab meeskonnatööna 
lõputöö praktilise 
lahenduse (rakendus, 
teenus) lähtudes valitud 
teemast ja koostatud 
projektiplaanist; 

• testib praktilise lahenduse 
toimimist ja viib vajaduse 
sisse parandused lähtuvalt 
testimise tulemustest 

 

seminar 
praktiline töö 

Kliendi nõuded, projekti 
protüüp, 
projektikoosolekute 
memod.  
Meeskonna poolt loodud 
kood on jagatud 
koodihaldussüsteemis 
juhendajaga. 
Perioodiline ülevaade 
projekti edenemisest ja 
uute eesmärkide 
püstitamine 

1. PROJEKTI TEOSTAMINE 
1.1. Praktilise töö kvaliteedikriteeriumid 
1.2. Testimise meetodid ja 
testimistulemuste dokumenteerimine. 
1.3. Kasutajamugavuse testimine. 

• vormistab kirjaliku töö vastavalt 
kehtestatud nõuetele;  

 

• vormistab töö vastavalt 
kooli kirjalike tööde 
juhendile; 

 

praktiline töö Vormistatud lõputöö 
vastavalt kirjalike tööde 
juhendile 

2. LÕPUTÖÖ VORMISTAMINE 
2.1. Ühistöövahendite kasutamine 
lõputöö kirjutamisel 
2.2. Lõputöö vormistamiseks malli 
loomine 

•  esitleb oma praktilist töö tulemust 
ja koostatud dokumentatsiooni. 

• esitleb oma praktilise töö 
tulemust ja toimimist; 

esitluste näidised 
esitlus 

Esitlus 
Küsimustele vastamine 

3. LÕPUTÖÖ ESITLEMINE  
3.1. Tulemuse esitlemine 
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 • hindab oma töö kvaliteeti 
lähtuvalt etteantud 
kvaliteedikriteeriumitest 

Meeskonnatöö ja 
eneseanalüüs 

3.2. Teostuse sh koodi tutvustamine 
3.2. Eneseanalüüsi ja rühmatöö analüüsi 
vahendid. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Lõputöö teoreetilise osa kirjutamine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

  Moodulit hinnatakse mitteristavalt 

Hindekriteerium Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Moodul hinnatakse “arvestatud”, kui õpilane 
teostab meeskonnas projekti, loodud rakendus või teenus töötab 
kirjalikus töös on kirjeldatud projekti teostamine, loodud kood vastab koodistandardile ja kood on vormistatud ja 
kommenteeritud 
meeskond esitleb projekti tulemust, selgitab teotamist ja vastab komisjoni küsimustele. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. Lõputöö koostamise juhend 
2. Õpetaja poolt loodud abimaterjalid. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 42  EKAP ehk 1092  tundi 

 16 
Praktika  

   

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija oskab rakendada teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi praktikaettevõttes konkreetsete tööülesannete täitmisel, 
tutvub erialale iseloomulike tööülesannete ja töökeskkonnaga, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, tehnilisele 
dokumentatsioonile esitatavate nõuetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud praktika sooritamiseks vajalikud moodulid ja omandatud vastavad kompetentsid. 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• tunneb praktikakorralduse 
protsessi lähtudes kooli 
praktikakorralduse eeskirjast;  

• kandideerib praktikale, esitades 
oma tehtud töödest e-portfoolio ja 
täidab praktikaga seonduva 
dokumentatsiooni vastavalt 
praktikakorrale;  

 
 

• tutvub praktikajuhendiga; 
• tutvub praktikakorraldust 

reguleerivate 
dokumentidega; 

• tutvub kooli praktikabaasis 
olevate praktikabaasidega 
kaudseid vahendeid 
kasutades; 

• püstitab endale isikliku 
praktikaülesande; 

• osaleb praktikaintervjuul 
edastab 
praktikajuhendajale 
praktikalepingu sõlmimiseks 
vajalikud andmed; 

praktika seminar praktikadokumentatsiooni 
täitmine 

1. PRAKTIKAKORRALDUS 
1.1  Praktika kord.  
1.2 Tööohutusealane instrueerimine.  
1.3 Praktikaülesanded. Praktikajuhend.  
1.4 Praktikakohad.  Praktikakoha 
leidmine  
1.5 Praktikadokumentatsiooni täitmine  
 
 
 

• töötab praktika organisatsioonis 
vähemalt ühes tarkvaraarenduse 
projekti meeskonnas;  

• töötab juhendamisel IT 
meeskonnas kirjeldab 
praktikaaruandes oma 

praktika ettevõttes tarkvaraarenduse projekti 
osalemine 

2. PRAKTIKAÜLESANNETE TÄITMINE  
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- annab ülevaate tarkvaraarenduse 
protsessist ja -vahenditest 
tarkvaraprojekti rakendamisel 
projektimeeskonnas.  

tööülesandeid ja rolli 
organisatsioonis; 

• kasutab kutse-, erialases 
töös asjakohaseid 
töömeetodeid, 
töövahendeid ja materjale 
ja tuleb toime põhiliste 
töödega; 

• tuleb toime erinevates 
situatsioonides ja 
meeskondades; 

• • täidab talle antud 
ülesanded ja hindab enda 
töötulemusi; 

2.1 Töökekkonna kirjeldus. Ruum. 
Tööaeg. Töövahendid. 
Arenduskeskkond. 
2.2 Projektimeeskond, rollid ja nendest 
tulenevad tööülesanded, ülesannete 
jagamine, kattumine, mitme rolli 
täitmine, ajagraafiku ulatus, 
suhtlemiseks kasutatavad meetodid ja 
vahendid. Töö organiseerimise vahendid 
 
3. PRAKTIKAARUANDE VORMISTAMINE 
 
4. PRAKTIKAKAITSMINE 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Praktikakoha leidmine  
Praktikapäeviku täitmine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

III kursusel on praktika 12 EKAP, mille raames tutvutakse tarkvaraarendaja sh veebispetsialisti töö erinevate tahkudega, tööks 
vajaliku tarkvaraga ja teostatakse veebilehe loomisega seotud tööülesandeid. 
IV kursusel on praktika 30 EKAP, mille raames õppija osaleb praktikakohas tarkvaraprojektis. 
 
Praktika on arvestatud, kui õpilane: 

• püstitab praktika eesmärgi ja täidab individuaalsed ülesanded konkreetseks praktikaks; 
• saavutab praktika õpiväljundid; 
• esitab korrektselt täidetud praktika dokumendid (praktikaleping, hinnanguleht, aruanne, praktika päevik); 
• osaleb praktikaseminaris andes ülevaate praktikast ning analüüsides oma toimetulekut praktikaülesannetega. 

Hindekriteerium Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.  
Hindekujunemine: juhendaja hinnang, praktikaaruanne ja praktikaaruande kaitsmine seminaril. 
 
III kursus Praktika "Tarkvara rakendamine" - 12EKAP 
• töötab ettevõttes tarkvara arenduse projektis. Kaardistab tarkvara arendusmeeskonna tööd; 
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• koostab praktikapäeviku; 
• võimalikud teemad: infrastruktuuri haldus ja arendus, kasutajatugi, infoturve, andmebaaside arendus ja haldus, testimine, 

programmeerimine; 
• esitab praktikaaruande. Esitleb ja kaitseb praktika sooritust komisjoni ees.  
 
IV kursus Praktika "Rakenduse loomine" - 30EKAP 
• töötab ettevõttes tarkvara arenduse projektis. Kaardistab ettevõtte infrastuktuuri ning analüüsib tootearenduse protsessi 

tuginedes eelnevates moodulites omandatud teadmistele;  
• koostab praktikapäeviku; 
• osaleb tarkvaraarenduse meeskonna töös. Võimalikud teemad: eebirakenduste ja -teenuste loomine ja arendamine, 

mobiilsete rakenduste arendus, andmebaaside hooldus ja arendus, kasutajaliidese arendamine, testimine, rakenduste 
dokumentatsiooni ja demode loomine; 

• esitab praktikaaruande; 
• esitleb ja kaitseb praktika sooritust komisjoni ees. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

 Praktikajuhend, praktikakord. 
 Praktikajuhendaja poolt koostatud abimaterjalid. 

 
 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus Maht  6  EKAP ehk 156  tundi 

17 
Eesti keel 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valdab eesti kirjakeelt, tunneb eri liiki tekste, oskab tekste analüüsida ja hinnanguid anda ning arendab selle kaudu kriitilist 
mõtlemist, kasutades argumenteerimisvõtteid ja seoste loomise oskust.  

Nõuded mooduli alustamiseks: omandatud põhiharidus. 

Õpetajad:  
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Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• valdab eesti kirjakeelt ning 
kasutab seda korrektselt kõnes ja 
kirjas; 

 
 

• väljendab ennast nii 
suulises kui ka kirjalikus 
suhtluses selgelt, 
eesmärgipäraselt ja 
üldkirjakeele normide järgi;  

• koostab ja vormistab 
nõutud teksti vastavalt 
juhendile, järgides 
kirjutamisel õigekirja- ja 
stiilireegleid 

arutelu keelekasutuse 
teemadel.  
loeng.  
rühmatöö - töö 
tekstiga, tekstide 
koostamine, esitlus. 
keeleprobleemidele 
pühendatud artiklite 
analüüs.  
praktilised harjutused 
õigekirjast. 

Arvestustöö - järgib 
ortograafiat, kasutab 
rikkalikku sõnavara, 
kirjutab alusteksti põhjal.  

 
Loetud artikli põhjal     
ettekande koostamine ja 
esitlemine.  

Suulise ja kirjaliku suhtluse ja teksti 
erinevused. Keelekasutuse normid ja 
keelendite valik. Õigekirja  põhimõtted, 
õigekeelsuse parandamine ja 
kinnistamine. 

 
Sõnavara mõiste ja koostis. Sõnade 
tähendusest. Sõnavara rikastamise 
võimalused. 

• tunneb tekstiliikide erinevusi ning 
oskab eri liiki tekste (sh sidumata 
tekste nagu tabel, graafik, 
diagramm) lugeda, analüüsida ja 
koostada; 

• hindab neis esitatud infot, teeb 
järeldusi ja loob uusi seoseid. 

 
 

• leiab nii seotud kui ka 
sidumata tekstist vajaliku 
info ja kasutab saadud 
teavet eesmärgipäraselt 
suulises esinemises või 
enda loodud tekstides; 
koostab etteantud faktide 
põhjal või iseseisvalt 
andmeid kogudes tabeli või 
diagrammi; 

• selgitab erinevate tekstide 
ülesehituse põhimõtteid ja 
oskab vajadusel neid ise 
grammatiliselt korrektselt 
koostada; 

• avaldab ja põhjendab oma 
arvamust, kasutab oma 
väidete kinnitamiseks 
(teksti)näiteid ja tsitaate. 

arutelu loetud tekstide 
põhjal 
lühiloengud 
tekstiõpetusest 
lühiettekanded 

Erinevate tekstide 
funktsionaalne 
lugemine, küsimustele 
vastamine. 

 
Eesti keele ja/või 
kultuuriga seotud 
küsitluse läbiviimine, 
diagrammi/tabeli või 
graafiku koostamine ja 
selle analüüs ja 
järelduste tegemine. 

 
 
 
  

Funktsionaalne lugemine. Küsimuste 
lugemine ja nendele vastamine, teksti 
mõistmine ja selle kokku võtmine.  

 
Meediatekstide eripära. 
Manipuleerimisvõtted meediatekstides. 

 
Pilttekstide eripärad, pilttekstide liigid ja 
nende analüüsivõimalused.  
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• arendab loovat ja kriitilist 
mõtlemist; argumenteerib 
veenvalt ja selgelt ning kaitseb 
oma seisukohti suuliselt ja 
kirjalikult;  

 
• tunneb tavalisemaid 

suhtlusolukordi, oskab valida 
suhtluskanalit, kasutades 
konteksti sobivat suulist ja 
kirjalikku keelt;  
 

• valib, hindab kriitiliselt ning 
kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

 

• avaldab ja põhjendab oma 
arvamust kasutades oma 
väidete kinnitamiseks 
tekstinäiteid ja tsitaate; 

• kasutab argumenteerimise 
ja veenmise põhitõdesid 
oma teksti koostamisel; 

• kasutab argumenteerimise 
ja veenmise põhitõdesid 
enda seisukohtade 
esitamisel.    

lühiloengud  
argumenteerimisharjutu
sed. 
teksti koostamine.            

Koostab arutleva kirjandi 
etteantud teemal, 
kasutab arutluse 
ilmestamiseks 
(teksti)näiteid ja tsitaate. 
 
Väitlus loetud 
ilukirjandusliku või 
tarbeteksti põhjal.  
 
Oma seisukoha 
esitamine ja kaitsmine 
väitlussituatsioonis. 

Keel kui suhtlemisvahend. Teksti 
koostamise põhimõtted. Teksti liigid. 
Teksti ülesehitamise põhimõtted. 
Kirjakeel ja kõnekeel, murdekeel ja 
släng.  

• on keeleteadlik, oskab analüüsida 
ja kriitiliselt hinnata keele 
muutumise tendentse;  
 

• mõistab korrektse kõne ja 
kirjakeele, sh õpingutele ja tööle 
kandideerimiseks vajalike 
dokumentide, ning 
ainevaldkonnaalaste teadmiste 
olulisust töömaailmas üldiselt;  
 

• teab õpitava valdkonnaga seotud 
elukutseid ja ameteid ning 
mõistab nende töö väärtust 
tööturul. 

 

 
 

arutelu       
kirjalik analüüs 
avalik esinemine 

Analüüsib ühte 
keeleteaduslikku artiklit, 
teeb kokkuvõtte ja esitab 
selle koos enda 
arvamusega kirjalikult, 
kasutades teksti 
koostamisel korrektset 
eesti keelt.  
Ülikooli kandideerimise 
ja/või töövestluse 
simulatsioon.  
 
 

Keel kui suhtlusvahend. Keeleline 
etikett, sh virtuaalkeskkonnas. 
 
Kirjakeel ja kõnekeel.  
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Iseseisev töö: Kõne koostamine ja esitamine enda parimatest omadustest ja oskustest.  
 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

  Moodulit hinnatakse eristavalt.  
 
Mooduli hinde saamiseks tuleb sooritada kõik hindamise ülesanded, kusjuures lävendi põhjal saadud positiivsetest hinnetest 
arvutatakse keskmise hindena mooduli hinne.  
 
 

Hindekriteerium „3“ – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 
„4“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine. 
„5“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljendite iseseisev, eesmärgipärane ja 
loov kasutamine. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Tiiu Erelt "Eesti ortograafia";   
Kraut, Liivaste “Eesti õigekeel” ;  
Mägi, Leiger jt “Keelemeel”;   
Maire Raadik. "Väikesed tarbetekstid" ;  
Martin Ehala “Eesti keele struktuur” ;  
Martin Ehala, Mare Kitsnik "Praktiline eesti keel";  
Martin Ehala “Kirjutamise kunst”;  
Margit Ross “Johannes 1, 2 ja 3” Gümnaasiumi eesti keele õpikud ja töövihikud;  
Kiin, Lunter “Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik”.   
Internet, virtuaalsed keeleabi allikad (www.eki.ee, www.keeleveeb.ee, sõnaveeb.ee, kn.eki.ee jm) “Eesti keele käsiraamat”, 
“Eesti keele sõnaraamat", "Võõrsõnade leksikon”, õpetaja veebipõhised materjalid keeleõppeks.  
Helve Hennoste “Tekstist tekstini” kogumikud 2012-2019 ja järgnevad.  
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  6  EKAP ehk 156  tundi 

18 
Keel ja kirjandus 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane loeb ja teab erinevaid autoreid,  kirjandusliike ja -žanre. Oskab loetud teoseid/tekste tõlgendada ja analüüsida ning 
suhestada oma kaasajaga teemakohaselt arutledes, neid kriitiliselt hinnates ja oma arvamust kujundades.  

Nõuded mooduli alustamiseks: omandatud põhiharidus 

Õpetajad:  

Õpiväljund 1  Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• loeb teabe- ja ilukirjandust, teab 
tähtsamaid kirjandusvoole ja -
žanre ning eristab kirjandusteksti 
poeetilisi võtteid ja peamisi 
kujundeid;  

 
• teab nii eesti kui ka 

maailmakirjanduse olulisemaid 
autoreid ja kirjandusteoseid. 

 

• nimetab nii eesti kui 
maailma kirjanduse põhilisi 
autoreid ja 
kirjandusvoolusid; 
 

• tutvustab loetud 
kirjandusteose autorit ja 
selle sisu. Oskab autori ja 
teose aega suhestada 
ühiskondlike oludega nii 
minevikus kui tänapäeval.  

kirjanduse lugemine ning 
kokkuvõtte tegemine, 
kirjanike elulugudega 
tutvumine.  
ajatelje loomine 
lühiloengud       

Viktoriini loomine ühe 
eesti või 
maailmakirjanduse 
autori kohta vabalt 
valitud digikeskkonnas, 
läbimängimine koos 
õpilastega.  
 
Loetud teabe- ja 
ilukirjandusteos(t)e 
kohta kokkuvõtte 
tegemine, 
lugemiskontrolli 
sooritamine loetud 
teksti(de) põhjal.  

Autori koht ajastus, traditsioonis, 
rahvuskirjanduses. 

• oskab loetud teoseid ja tekste 
tõlgendada, analüüsida ja 
suhestada oma kaasajaga;  

• kirjeldab teose tegevusaega 
ja -kohta ning olulisi 

kirjanduse lugemine ning 
kokkuvõtte tegemine.  
lühiloengud 

Loetud kirjandusteose 
kokkuvõte (mõiste- või 
ideekaart) ja analüüs 

Teksti analüüsiks vajalikud mõisted 
Teksti analüüs ja tõlgendamine . 
 



72 
 

 
• mõistab kirjandusteksti mitmeti 

tõlgendatavust ning erinevate 
kultuurikontekstide tausta teose 
mõistmisel;  
 

• arutleb loetud, vaadatud või 
kuulatud teksti põhjal 
teemakohaselt ja põhjendatult. 

 

sündmusi, iseloomustab 
tegelasi; 

• avaldab ja põhjendab oma 
arvamust, kasutab oma 
väidete kinnitamiseks 
tekstinäiteid ja tsitaate; 

• arutleb teose probleemide 
ja väärtushinnangute üle, 
toob sobivaid näiteid nii 
tekstist kui ka oma elust;  

• selgitab ja kasutab teksti 
analüüsimiseks tarvilikke 
põhimõisteid. 

ajurünnak. 
 Loeng. 
küsimuste esitamine ja/või 
vastamine.  
väitlus.mõiste- ja ideekaart  
teatrietenduse külastamine, 
filmi(katkendi) vaatamine.  

tänapäevasest ja 
autori kaasajast 
lähtuvalt. Analüüsi 
esitamine suuliselt või 
kirjalikult.  
 
Ilukirjanduslikust 
tekstist kujundliku 
keelekasutuse 
leidmine ning selle 
taga peituvate ideede 
analüüs 

Sõnavara. Keele kujundlikkus ja loov 
keelekasutus. Ilukirjandusliku teksti 
eripära. 

• analüüsib kriitiliselt erinevaid 
kirjandusteoseid ning infoallikaid, 
arendab nii suulist kui ka 
kirjalikku väljendus- ja 
arutlusoskust ning loovust;  
 

• koostab eri liiki tekste, kasutades 
alustekstidena nii teabe- ja 
ilukirjandustekste kui ka teisi 
allikaid neid kriitiliselt hinnates. 

 
 

• leiab, hindab kriitiliselt ja 
kasutab tekstide lugemiseks 
ja loomiseks eri laadi 
teabeallikaid; 

• põhjendab oma 
lugemiseelistusi ja -
kogemusi, analüüsib loetud 
teksti kriitiliselt, oskab luua 
seoseid ühiskonnas 
toimuvaga; 

• kasutab saadud teavet enda 
loodud tekstides ja 
igapäevaelus;  

• selgitab erinevate 
kirjanduslike tekstide 
ülesehituse põhimõtteid ja 
oskab vajadusel neid ise 
koostada. 

analüüs 
ettekanne/esitlus 
arutlemine 

Arvamuse avaldamine 
väitluse vormis loetud 
teose probleemistiku 
üle, arvamuse 
seostamine enda elu ja 
ühiskonnas toimuvaga.  
Ilukirjandusliku teksti 
ülesehituslike võtete 
kasutamine enda teksti 
loomisel.  
Riigieksami 
(ilu)kirjanduslike 
tekstide analüüs ja 
nende põhjal arutluse 
kirjutamine.  

Kirjandusteose ja lugeja suhe. 
Autori koht ajastus, traditsioonis, 
rahvuskirjanduses. 
 
Lugejaoskused. Teadlik lugeja: tema 
isiklik elukogemus, põlvkondlik ja 
sotsiaal-kultuuriline kuuluvus  
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• väärtustab kirjandust kui 
mõttemaailma arendajat ja 
väärtushinnangute ning 
maailmavaate kujundajat.  

 

• arvestab ajaloolis-
kultuurilisi sündmusi 
kirjanduslike voolude ja 
ideede kujundajatena, 
analüüsib ja kirjeldab loetud 
tekstides kajastatud 
sündmusi; 

• oskab loetud tekstides 
kajastatud sündmusi 
seostada tänapäevaste 
ühiskondlike ja kultuuriliste 
oludega, teeb järeldusi ja 
loob uusi seoseid; 

• kujundab loetud tekstide 
põhjal oma arvamuse ja 
oskab seda põhjendada.  

küsimuste esitamine ja/või 
vastamine.  
väitlus.  
mõiste- ja ideekaart.  
arvamuse kirjutamine.  
 

Teos(t)e 
Tegevustiku 
Kirjeldamine mõiste- või 
ideekaardil.  

 
Loetud tekstide 
tegevustiku seostamine 
tänapäevaga, seoste 
loomine. 
 
Arvamuse koostamine ja 
selle põhjendamine 
loetud tekstide põhjal. 

 Lugejaoskused. Teadlik lugeja: 
tema isiklik elukogemus, 
põlvkondlik ja sotsiaal-kultuuriline 
kuuluvus  

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Iseseisev töö: 
Ettekanne/esitlus. Õpilane valib ühe kirjaniku ja/või tema teose. Analüüsib põhjalikult loetud teost. Õpilane pealkirjastab oma 
ettekande teemakohaselt, kasutab korrektset ja konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt, vormistab töö vastavalt 
vormistusnõuetele. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt.  
 
Mooduli hinde saamiseks tuleb sooritada kõik hindamise ülesanded, kusjuures lävendi põhjal saadud positiivsetest hinnetest 
arvutatakse keskmise hindena mooduli hinne.  
 
 

Hindekriteerium „3“ – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 2. sooritab eesti keeles näidistööintervjuu    
„4“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine 
„5“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljendite iseseisev, eesmärgipärane ja 
loov kasutamine 
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Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Leht, Ojamaa "Väliskirjandus "; 
R. Neithal "Mis on mis kirjanduses";  
Hennoste "Eesti romantism";  
Annus, Epner, Süvalepp " 20. sajandi 1. poole eesti kirjandus"; 
Nahkur "Kirjandus antiigist renessansini";  
Nahkur "Kirjandus barokist romantismini"; 
Katrin Kalamees "Maailmakirjandus. Antiik. Keskaeg. Renessanss";   
e-kursused;  
Rein Raud “Maailmakirjandus XIX sajandi lõpuni”; 
Meelis Lainvoo “Kirjutatud maailmad”;  
Monika Undo “Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud”;  
Jan Kaus “Uuem kirjandus”;  
T. Erelt "Eesti keele ortograafia" .  
L. Villand "Eesti kirjanduse lätteil"  
M. Hennoste "Eesti kirjandus tekstides"  
M. Kalda "Tuglasest Ristikivini".Õpetaja veebipõhised õppematerjalid.  

 
 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 6  EKAP ehk 156  tundi 

 19 
Vene keel 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui ka kirjas algtasemel keelekasutajana ( tase A2) 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 
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• suhtleb õpitavas võõrkeeles 
argisuhtluses nii kõnes kui kirjas 
algtasemel keelekasutajana; 

 
• esitab ja kaitseb erinevates 

mõttevahetustes/suhtlussituatsi
oonides oma seisukohti; 
 

• kirjeldab võõrkeeles iseennast, 
oma võimeid ja huvisid, mõtteid, 
kavatsusi ja kogemusi seoses 
valitud erialaga; 

 
• kasutab võõrkeeleoskuse 

arendamiseks endale sobivaid 
võõrkeele õppimise strateegiaid 
ja teabeallikaid, seostades 
võõrkeeleõpet elukestva õppega; 

 
• mõistab Eesti ja teiste rahvaste 

elukeskkonda ja kultuuri ning 
arvestab nendega võõrkeeles 
suhtlemisel; 

 
• on teadlik edasiõppimise ja 

tööturul kandideerimise 
rahvusvahelistest võimalustest; 

 
• koostab tööle asumiseks 

vajalikud võõrkeelsed 
taotlusdokumendid  

• saab aru fraasidest ja sageli 
kasutatavatest sõnadest, 
mis on vahetult seotud talle 
oluliste valdkondadega 
(näiteks info tema ja mu 
perekonna kohta, 
sisseostude tegemine, 
kodukoht, töö); 

• saab aru lühikeste, lihtsate 
ja selgelt väljahääldatud 
ütluste põhisisust; 

• saab aru väga lühikestest 
lihtsatest tekstidest; 

• oskab leida eeldatavat 
spetsiifilist informatsiooni 
lihtsatest 
igapäevatekstidest (näiteks 
reklaamid, tööpakkumised, 
brošüürid, menüüd, 
sõiduplaanid); 

• saab aru lühikestest 
lihtsatest isiklikest kirjadest; 

• saab hakkama igapäevastes 
suhtlusolukordades, mis 
nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel 
teemadel; 

• oskab kaasa rääkida, ehkki 
ta ei oska veel ise vestlust 
juhtida; 

• oskab teha märkmeid ja 
koostada väga lihtsat 
isiklikku kirja, näiteks kellegi 
tänamiseks; 

loeng,  
test,  
rühmatöö,  
vestlus,  
rollimängud,  
powerpoint esitlused 
 

Lugemine 
Kirutamine 
Praktiline töö 
Kirjalik töö 
Rühmatöö 
 
 

1. MINA JA MINU PERE 
Vene keele tähestik, grammatiline sugu, 
Enesetutvustus. Sugulased. Sugupuu. 
Arvsõna. Vene nimed. Küsilause. 
Asesõnade käänamine. Kääne 
Дательный падеж, Родительный 
падеж. 
 
2. MINU SÕBRAD 
Inimese välimus. Sõnavara laiendamine. 
Omadussõna ja nimisõna ühildumine. 
Nimisõna arv (ainsus, mitmus), erandid. 
Nimisõna. Kääned. Iisikuliste asesõnade 
käänamine. Omadussõna ja nimisõna 
ühildumine. küsisõna, lauseehitus. 
 
3. INIMENE ja HARIDUS 
Minu kool ja õppeained, tunniplaan ja 
tunnid, huvitavad/ rasked. Oma 
tunniplaani koostamine ja vestlus selle 
põhjal. Käänded Винительный падеж, 
Родительный падеж. Õpetatavad 
erialad. Üldained ja erialaained. 
Tunniplaan. Arvsõna: põhi – ja 
järgarvsõna. Tegusõna aspekt (olevik ja 
minevik vormid), Enesekohased 
tegusõnad. 
 
4. IGAPÄEVANE ELU JA OLME I. VABA 
AEG JA PÄEVAKAVA 
Minu päevakava. Küsisõnad PALJU KELL 
ON? MILLAL? MIS KELL? Arvsõnad. 
Tegusõna pööramise kordamine. 
Tegusõna aspekt- lõpetamata ja 
lõpetatud tegevus. 
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• tutvustab vestlusel 
iseennast ja oma 
sõpra/eakaaslast;  

• koostab oma kooli 
(lühi)tutvustuse, esitleb 
seda oma kaaslastele; 

• põhjendab kooli ja 
erialavalikut, hindab oma 
sobivust valitud erialal 
töötamiseks; 

• hindab oma vene keele 
oskuse taset; 

• põhjendab vene keele 
õppimise vajalikkust, luues 
seoseid eriala ja elukestva 
õppega; 

• eristab venekeelseid 
teabeallikaid info 
otsimiseks, kasutab neid ja 
hindab nende 
usaldusväärsust; 

• tutvustab vene keeles oma 
eriala hetkeseisu tööturul ja 
edasiõppimise võimalusi; 

• koostab vene keeles 
töökohale/praktikakohale 
kandideerimise avalduse, 
CV/Europassi; 

• viib läbi vene keeles 
näidistööintervjuu; 

5. TÄHTPÄEVAD JA TRADITSIOONID 
Olulisemad pühad.  Erinevused/ 
sarnasused. Kõneetikett. Tegusõna. 
Tegusõna pööramine. Tegusõna aspekt. 
 
6. IGAPÄEVANE ELU JA OLME II. POES/ 
KOHVIKUS 
Kohvikus või restoranis. Menüü. 
Kõneetikett. Käänded Винительный, 
Родительный, Творительный. Vene 
köögi omapära. Pelmeenid festivaal 
Tallinnas“- töö tekstiga. Küsilause. 
Lauseehitus. 

 
7. VÕÕRKEELE OSKUSED 
Mida annab inimesele keeleoskus. 
Dialoogid. Keeleoskuse tased. 
 
8. INIMENE JA ÜHISKOND 
Iseloomujooned.  Sõnavara  
laiendamine.  Positiivsed  ja  negatiivsed  
iseloomujooned. Omadussõna ja 
nimisõna ühildumine. Mina kui isiksus 
teiste seas. Minu iseloom. Kutsesobivus. 
Ankeedi täitmine. Oma CV koostamine 
ja vormistamise reeglid. 
 
9. INIMENE JA KULTUUR 
Tuntud inimeste välimuse kirjeldus. 
Huvitav vene artist Ilja Lagutenko – töö 
tekstiga . Küsilause. Lauseehitus. Minu 
lemmikartist. Iseseisva töö juhend. Minu 
lemmikartist. Iseseisva töö kaitsmine. 
 
10. VABA AEG JA REISIMINE 
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Reisimine. Reisifirmas. Töö 
sõnaraamatuga. Küsilause. Koolivaheaeg 
ja huvialad – sõnavara laiendamine. 
Omastav asesõna. . Tegusõna 
lihtminevik. Eessõnad в ja на. Tingiv 
kõneviis. Käänete kordamine. 
Винительный. Предложный падеж. 
Dialoogid. Ekskursioon Moskvasse. 
Piltide allkirjastamine loetud teksti 
põhjal. Peterburis. Küsilause. Eessõnade 
kordamine. 

  
11. IGAPÄEVANE ELU LA OLME. KUIDAS 
MINNA 
Tee juhatamine kodulinnas. Tallinna 
kaart. Informatsiooni hankimine võõras 
keelekeskkonnas. 
Käskiv kõneviis. Tegusõna pööramise 
kordamine. Tegusõna aspekt- 
lõpetamata ja lõpetatud tegevus. 
 
12. INIMENE JA TEHNIKA 
Tehnika. Olmetehnika. Arvutitehnika ja 
sellega seotud probleemid. Interneti 
võimalused. Vene otsingumootorid. 
Milleks on mulle vaja arvutit ja 
internetti? Artikkel internetist-  huvitav 
artikkel ja selle tutvustus. Omadussõna 
võrdlusastmed. Kesk- ja ülivõrre. Tingiv 
kõneviis. 
 
13. MINU TULEVANE ELUKUTSE 
Erialane terminoloogia. Põhisõnavara.  
Erialaste tekstide lugemine ja tõlkimine 
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Venekeelse teksti lugemine 
Loetust kokkuvõte tegemine 
Venekeelse meedia jälgimine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Praktiline ülesanne nr.1:  
grammatikaülesanded 
Praktiline ülesanne nr.2: 
1. analüüsib oma eluviisi (tervislik, mittetervislik) ja terviseprobleemide ennetamist 
2. video / filmi vaatamine ja juhendi alusel sisukokkuvõtte koostamine 
Praktiline ülesanne nr.3: 
1. tutvustab Venemaad vene keeles (omariiklus, sümboolika, loodus, kliima jne) ja omal valikul soovitab külastada mõnda vene 
rahva jaoks ajalooliselt või kultuuriliselt olulist sihtkohta / kultuuriobjekti 
2. leiab iseseisvalt võõrkeelset informatsiooni tema poolt valitud sihtkoha / kultuuriobjekti kohta Venemaal (turismikirjandus I-
punktis, veeb) 
3. venekeelne arutelu kultuuritraditsioonide ja -sündmuste, vaatamisväärsuste, kirjanduse, kunsti, teatri jms üle 
Praktiline ülesanne nr.4: tutvustab sihtkeeles ühte kaasaegset leiutist ja analüüsib selle olulisust 
Praktiline ülesanne nr.5: 
1. tutvustab vene keeles iseennast/ sõpra /eakaaslast 
2. tutvustab oma senist elu ja õpinguid 
3. tutvustab töökogemusi, võimeid, huvisid, tulevikukavatsusi 
4. tutvustab vene keeles oma kooli, õpetatavaid erialasid ja põhjendab oma eriala ja kooli valikut 
Praktiline ülesanne nr.6:   analüüsib vene keeles ennast õppijana (toob välja oma nõrkused ja tugevused õppimises ning 
võimalused edasiõppimiseks) 
Praktiline ülesanne nr.7: 
1.  koostab vene keeles töökohale / praktikakohale kandideerimise avalduse, CV / Europassi, arvestades sihtmaa eripära 
Rühmatõõ: kooli ja eriala tutvustuse koostamine (poster / voldik / videoklipp / PowerPoint esitlus) koos kutsega tulla õppima ja 
põhjendusega, miks just sellesse kooli 
Ajurünnak: oma rahva ja kultuuri võrdlus teistega  

Hindekriteerium Moodulit hinnatakse mitteeristavalt põhimõttel arvestatud ("A") või  mittearvestatud ("MA"). 
Tulemuseks on arvestatud ("A") kui õpilane on omandanud  kõik  õpiväljundid hindamiskriteeriumitega sätestatud ulatuses, st 
kõik hindamisülesanded on sooritatud tulemusele "A"  

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. I.Mangus „Vene keele õpik“ TEA 2012 
2. P. Eslon „Lihtne vene keele grammatika“ TEA 2009 
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3. „Cтраны и люди“. Л,Титова Коолибри 2002 
4. Inga Mangus. „ Vene keel algajale ja taasalustajale“. 
5. Inga Mangus „ Русский язык быстро и весело . Учебники для 6 и 7 класса „. 
6. Inga Mangus « Русский язык: быстро и успешно. Учебник для 10 класса». 

 
 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 12  EKAP ehk 312  tundi 

 20 
Eesti keel teise keelena 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane saavutab  keeleoskuse taseme, mis võimaldab keelekeskkonnas iseseisvalt ja enesekindlalt hakkama saada 

Nõuded mooduli alustamiseks: puudavad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• suhtleb õpitavas eesti keeles 
argisuhtluses nii kõnes kui kirjas 
iseseisva keelekasutajana, 
esitades ja kaitstes erinevates 
mõttevahetustes 
/suhtlussituatsioonides oma 
seisukohti; 

 
• kirjeldab eesti keeles iseennast, 

oma võimeid ja huvisid, mõtteid, 
kavatsusi ja kogemusi seoses 
valitud erialaga; 

  

• kasutab iseseisvalt 
eestikeelset põhisõnavara 
ja tuttavas olukorras 
grammatiliselt üsna õiget 
keelt;  

• esitab ja põhjendab lühidalt 
oma seisukohti erinevates 
mõttevahetustes;   

• väljendab end/suhtleb 
õpitava keele erinevate 
osaoskuste kaudu (loeb, 
kuulab, räägib, kirjutab B2 
tasemel);   

lugemis- ja/või 
kuulamisülesande 
täitmine juhendi 
alusel;  
intervjuu/dialoog;  
vestlus;  
õpimapi koostamine;  
mõistekaardid ja 
nende koostamine;  
ristsõnade 
koostamine ja 
lahendamine;  

Lugemine 
Kirutamine 
Praktiline töö 
Kirjalik töö 
Rühmatöö 

1. MINA JA EAKAASLASED – 
KUTSEÕPPURID. 
Iseenda ja oma sõbra/eakaaslase 
kirjeldamine,  senine elu ja õpingud.                                                                                                                              
Õppuri võimed ja huvid.      
Tulevikukavatsused. 
 
2. MINA JA EESTI.   
Eesti geograafia (piirkonnad, 
maakonnad, linnad, saared).                                                                 
Eesti ajaloo ja tänapäeva põhilised 
sündmused ning saavutused.  
Kultuuriobjektid Eestis.                                                                                                



80 
 

• kasutab eesti keeleoskuse 
arendamiseks endale 
sobivaid võõrkeele õppimise 
strateegiaid ja teabeallikaid, 
seostades keeleõpet 
elukestva õppega;  
 

• mõistab Eesti      
elukeskkonda ja kultuuri ning 
arvestab nendega 
suhtlemisel; 
 

• on teadlik edasiõppimise ja 
tööturul kandideerimise 
võimalustest; 
 

• koostab tööle asumiseks 
vajalikud eestikeelsed 
taotlusdokumendid;   

 

• tutvustab vestlusel 
iseennast ja oma 
sõpra/eakaaslast; 

• koostab oma kooli 
(lühi)tutvustuse, esitleb 
seda oma kaaslastele; 

• põhjendab kooli ja 
erialavalikut, hindab oma 
sobivust valitud erialal 
töötamiseks; 

• hindab oma eesti keele 
oskuse taset; 

• põhjendab eesti keele 
õppimise vajalikkust, luues 
seoseid eriala ja elukestva 
õppega; 

• eristab eestikeelseid 
teabeallikaid info 
otsimiseks, kasutab neid ja 
hindab nende 
usaldusväärsust; 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, 
mida kasutab (nende 
eeliseid, puudusi ja  ohte) ja 
suhtlemist nendes 
keskkondades; 

• võrdleb emakeele maa ja 
Eesti elukeskkonda, 
kultuuritraditsioone ja –
norme; 

• arvestab suhtlemisel 
eestlaste kultuurilise 
eripäraga; 

• tutvustab (oma 
eakaaslasele välismaal) 

essee kirjutamine; 
dialoogid;  
töölehtede täitmine;  
küsimuste 
koostamine ja 
küsimustele 
vastamine õpetaja 
poolt antud 
juhendmaterjali 
alusel;  
rollimängud;  
kodulugemine;  
PowerPoint esitluste 
koostamine ja 
esitlemine 
 

Puhkamisvõimalused Eestis. 
Erinevad inimesed ja rahvad.                                                                                                        
Euroopa riigid, rahvad,keeled ja kultuur.                                                                            
Euroopa elukeskkond, tuntumad 
vaatamisväärsused, kultuurisündmused 
ja tuntumad inimesed. 
 
3. MINA JA KESKKOND.  
Keskkonnakaitse probleemid. 
Keskkonnasõbralik käitumine. 
Elukeskkond ja tarbimine.                            
Tervislik eluviis. 
Ebatervislik eluviis. 
 
 
4. KEELETEHNOLOOGILISED 
RAKENDUSED 
IGAPÄEVAELUS JA 
SUHTLUSKESKKONNAD.   
 
5. ERINEVAD LEIUTISED JA KAASAEGSED 
TEHNOLOOGILISED SAAVUTUSED EESTIS 
JA MAAILMAS. 
 
6. MINA ÕPPIJANA.    
Haridussüsteem, õppimisvõimalused, 
kutsevalik. 
Edasiõppimisvõimalused välismaal, sh EL 
maades. 
Elukestev õpe ja selle tähtsus. 
Eneseanalüüs õppijana. 
 
7. MINA TÖÖTURUL 
Ametid ja nende kirjeldamine. 
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Eestit, soovitades külastada 
mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma 
tööpraktikat ja analüüsib 
oma osalemist selles; 

• tutvustab eesti keeles oma 
eriala hetkeseisu tööturul ja 
edasiõppimise võimalusi; 

• koostab eesti keeles 
töökohale/praktikakohale 
kandideerimise avalduse, 
CV/Europassi; 

• viib läbi eesti keeles 
näidistööintervjuu; 

Töö- ja karjäärivõimalused Eestis ja 
mujal. 
Tööle siirdumiseks vajalike dokumentide 
koostamine ja vormistamine. 
Tööintervjuu. 
Praktika. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Eestikeelse teksti lugemine 
Loetust kokkuvõte tegemine 
Eestikeelse meedia jälgimine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt.  
Mooduli hinde saamiseks tuleb sooritada kõik hindamise ülesanded, kusjuures lävendi põhjal saadud positiivsetest hinnetest 
arvutatakse keskmise hindena mooduli hinne.  
 
Praktiline ülesanne nr.1: 
1. tutvustab eesti keeles iseennast/ sõpra /eakaaslast 
2. tutvustab oma senist elu ja õpinguid 
3. tutvustab töökogemusi, võimeid, huvisid, tulevikukavatsusi 
4. tutvustab eesti keeles oma kooli, õpetatavaid erialasid ja põhjendab oma eriala ja kooli valikut 
Rühmatõõ: kooli ja eriala tutvustuse koostamine (poster / voldik / videoklipp / PowerPoint esitlus) koos kutsega tulla õppima ja 
põhjendusega, miks just sellesse kooli 
Praktiline ülesanne nr.2: 
1. tutvustab Eestit võõrkeeles (omariiklus, sümboolika, loodus, kliima jne) ja omal valikul soovitab külastada mõnda eesti rahva 
jaoks ajalooliselt või kultuuriliselt olulist sihtkohta / kultuuriobjekti 
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2. leiab iseseisvalt eestikeelset informatsiooni tema poolt valitud sihtkoha / kultuuriobjekti kohta Eestis (turismikirjandus I-
punktis, veeb) 
3. eestikeelne arutelu kultuuritraditsioonide ja -sündmuste, vaatamisväärsuste, kirjanduse, kunsti, teatri jms üle 
Ajurünnak: oma rahva ja kultuuri võrdlus teistega 
Praktiline ülesanne nr.3: 
1. analüüsib oma eluviisi (tervislik, mittetervislik) ja terviseprobleemide ennetamist 
2. video / filmi vaatamine ja juhendi alusel sisukokkuvõtte koostamine 
Praktiline ülesanne nr.4: grammatikaülesanded 
Praktiline ülesanne nr.5: tutvustab sihtkeeles ühte kaasaegset leiutist ja analüüsib selle olulisust 
Praktiline ülesanne nr.6:   analüüsib eesti keeles ennast õppijana (toob välja oma nõrkused ja tugevused õppimises ning 
võimalused edasiõppimiseks) 
Praktiline ülesanne nr.7: 
1.  koostab eesti keeles töökohale / praktikakohale kandideerimise avalduse, CV / Europassi, arvestades sihtmaa eripära 

  2. sooritab eesti keeles näidistööintervjuu 

Hindekriteerium „3“ – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 2. sooritab eesti keeles näidistööintervjuu    
„4“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine 
„5“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljendite iseseisev, eesmärgipärane ja 
loov kasutamine 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. M. Kitsnik “Eesti keele õpik vene õppekeelega koolidele” (koos töövihikuga) 
2. H. Sooneste “Eesti keele harjutusvara” 
3. M. Loodus “60 eesti keele harjutust” 
4. R. Kallas “Kõik on korras” 
5. Erinevad sõna- ja käsiraamatud, õppefilmid 
6. Eesti kaart  
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 18  EKAP ehk 468  tundi 

 21 
Matemaatika 

 
 

Eesmärk: Matemaatikaõpetuse eesmärk on kujundada matemaatikapädevus, mis annab vahendid ja mõõdikud meid ümbritseva maailma uurimiseks ja kirjeldamiseks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad:  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• kasutab hulgateooria mõisteid 
ja vastavat sümboolikat 
ülesannete lahendamisel. 

• leiab hulkade ühendi, 
ühisosa ja antud hulga 
osahulga; 

• selgitab naturaalarvude 
hulga N, täisarvude hulga Z, 
ratsionaalarvude hulga Q, 
irratsionaalarvude hulga I ja 
reaalarvude hulga R 
omadusi ja nende hulkade 
kuuluvusseoseid, märgib 
arvteljel reaalarvude 
piirkondi; 

• esitab arvu juure 
ratsionaalarvulise 
astendajaga astmena ja 
vastupidi; 

• sooritab tehteid astmete 
ning võrdsete juurijatega 
juurtega; 

• teisendab lihtsamaid 
ratsionaal- ja 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö – peast 
arvutamine, sh tulemuse 
ligikaudne hindamine;  
Vestlus – matemaatika 
seosed teiste õppeainete ja 
igapäevaeluga; 
Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 

1. AVALDISED JA ARVUHULGAD 
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irratsionaalavaldisi (kaks 
tehet ja sulud); 

• näeb ja lahendab arvutuste 
ja teisenduste abil 
lahenduvaid reaalelulisi ja 
teaduslikke probleeme (sh 
protsentülesanded). 

• tõlgendab ja esitleb saadud 
tulemusi. 

• kasutab erinevaid matemaatilisi 
mudeleid reaaleluliste 
probleemide lahendamisel; 

 

• selgitab võrduse, samasuse 
ja võrrandi, võrrandi 
lahendi, võrrandi- ja 
võrratusesüsteemi lahendi 
ning lahendihulga mõistet; 

• selgitab võrrandite ning 
nende süsteemide 
lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 

• lahendab ühe tundmatuga 
lineaar-, ruut-, murd- ja 
lihtsamaid juurvõrrandeid 
(kaks juurt) ning nendeks 
taanduvaid võrrandeid; 

• lahendab lihtsamaid üht 
absoluutväärtust 
sisaldavaid võrrandeid; 

• lahendab 
võrrandisüsteeme; 

• tunneb ära õpitud 
võrrandite/võrrandisüstee
mide abil lahenduvad 
reaalelulised/teaduslikud 
probleemid; 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö – mõõtkava 
või plaani kasutamine; 
vestlus - lineaarvõrratuse 
seostamine igapäevaeluga, 
nt graafiline lineaar-
planeerimine; praktiline 
töö – skeemide ja tabelite 
koostamine 
tekstülesannete sisu kohta; 
praktiline töö – info 
leidmine graafikutelt ja 
diagrammidelt. 
 
Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 

2. VÕRRANDID JA VÕRRANDISÜSTEEMID 
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• leiab või koostab sobiva 
võrrandi/võrrandisüsteemi 
probleemi lahendamiseks; 

• lahendab ainealase või 
reaalelulise probleemi 
võrrandite ja/või 
võrrandisüsteemide abil 
ning tõlgendab ja esitleb 
saadud tulemust. 

• kasutab erinevaid 
matemaatilisi mudeleid 
reaaleluliste probleemide 
lahendamisel; 

 
• kasutab trigonomeetrilisi 

põhiseoseid ülesannete 
lahendamisel. 

• selgitab võrratuse omadusi, 
võrratuse ja 
võrratusesüsteemi 
lahendihulga mõistet ning 
kirjeldab vastavaid 
lahendihulki arvteljel; 

• selgitab võrratuste ning 
nende süsteemide 
lahendamisel 
rakendatavaid 
samasusteisendusi; 

• lahendab lineaar-, ruut- ja 
murdvõrratusi ning 
lihtsamaid 
võrratusesüsteeme; 

• kasutab 
lihtsustamisülesannetes 
trigonomeetria põhiseoseid 
ja täiendusnurga 
trigonomeetrilisi 
funktsioone. 

• leiab digivahendite abil 
teravnurga 
trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtused 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Rühmatöö - põhikoolis 
õpitu kordamine ja 
rakendamine uudsetes 
olukordades;  
 
Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara. 
 
Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 

3. VÕRRATUSED. TRIGONOMEETRIA I 
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ning nende väärtuste järgi 
nurga suuruse; 

• lahendab täisnurkse 
kolmnurga; 

• tunneb ära probleemid, mis 
on lahendatavad täisnurkse 
kolmnurga geomeetria abil, 
tõlgib need matemaatika 
keelde ning lahendab 
matemaatiliselt ning 
tõlgendab ja esitleb saadud 
tulemusi. 

• teisendab trigonomeetrilisi 
avaldisi, kasutab neid 
matemaatiliste mudelite 
loomisel reaaleluliste 
probleemide lahendamiseks; 

• teisendab kraadimõõdus 
antud nurga 
radiaanmõõdus olevaks 
nurgaks ja vastupidi; 

• arvutab ringjoone kaare kui 
ringjoone osa pikkuse ning 
ringi sektori kui ringi osa 
pindala; 

• defineerib mis tahes nurga 
siinuse, koosinuse ja 
tangensi; tuletab ning teab 
siinuse, koosinuse ja 
tangensi vahelisi seoseid; 

• tuletab nurkade 0o, 30o, 
45o, 60o, 90o, 180o, 270o, 
360o siinuse, koosinuse ja 
tangensi täpsed väärtused; 
rakendab 
taandamisvalemeid, 
negatiivse ja täispöördest 
suurema nurga valemeid; 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara. 
 
Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 

4. TRIGONOMEETRIA II 
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• kasutab digivahendeid 
trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtuste 
ning nende väärtuste järgi 
nurga suuruse leidmisel; 

• tuletab kahe nurga summa 
ja vahe valemid ning 
kahekordse nurga siinuse, 
koosinuse ja tangensi 
valemid; 

• teisendab lihtsamaid 
trigonomeetrilisi avaldisi 
valemikogu abil; 

• tõestab siinus- ja 
koosinusteoreemi, 
lahendab suvalise 
kolmnurga ning arvutab 
selle pindala; 

• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis on lahendatavad 
kolmnurga ja ringiga seoses 
õpituga. Tõlgib need 
matemaatika keelde, 
lahendab matemaatiliselt 
ning tõlgendab ja esitleb 
saadud tulemusi. 

• kasutab vektoriaalsete suuruste 
ja joone võrranditega seotud 
geomeetriliste probleemide 
lahendamiseks sobivaid 
matemaatilisi mudeleid; 

• selgitab mõisteid vektor, 
ühik-, null- ja 
vastandvektor, vektori 
koordinaadid, kahe vektori 
vaheline nurk; 

• liidab ja  lahutab vektoreid 
ning korrutab vektorit 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara. 
 

5. VEKTOR TASANDIL. JOONE VÕRRAND 
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arvuga nii geomeetriliselt 
kui ka koordinaatkujul; 

• leiab vektorite pikkuse,  
skalaarkorrutise ja 
keskpunkti koordinaadid  
ning rakendab neid 
kolmnurga lahendamisel (ka 
füüsikalise sisuga 
probleemides); 

• kasutab vektorite ristseisu 
ja kollineaarsuse tunnuseid 
geomeetria probleemide 
lahendamisel; 

• koostab sirge võrrandi (kui 
sirge on määratud punkti ja 
sihivektoriga, punkti ja 
tõusuga, tõusu ja 
algordinaadiga, kahe 
punktiga) ning teisendab 
selle üldvõrrandiks, 
kontrollib tehtud arvutil; 

• määrab kahe sirge 
vastastikuse asendi 
tasandil, lõikuvate sirgete 
korral leiab sirgete 
lõikepunkti ja nurga sirgete 
vahel, kontrollib tehtut 
arvutil; 

• •  koostab hüperbooli, 
parabooli ja ringjoone 
võrrandi; joonestab 
ainekavas esitatud jooni 
nende võrrandite järgi nii 
paberil kui ka arvutil; leiab 

lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 
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kahe joone lõikepunktid, 
kontrollib tehtut arvutil. 

• kirjeldab ja uurib juhuslikke ja 
statistilisi protsesse 
matemaatiliste mudelite abil 
kogudes, töödeldes ja 
tõlgendades saadud tulemust 
(sh visualiseerides protsesse); 

• eristab juhuslikku, kindlat ja 
võimatut sündmust; 
selgitab sündmuse 
tõenäosuse mõistet ja 
omadusi; 

• selgitab permutatsioonide, 
kombinatsioonide ja 
variatsioonide tähendust 
ning leiab nende arvu; 

• selgitab sõltuvate ja 
sõltumatute sündmuste 
korrutise ning välistavate ja 
mittevälistavate sündmuste 
summa tähendust, arvutab 
reaalse eluga seotud 
sündmuste tõenäosusi; 

• selgitab juhusliku suuruse 
jaotuse olemust ning 
juhusliku suuruse 
arvkarakteristikute 
(keskväärtus, mood, 
mediaan, standardhälve) 
tähendust; kirjeldab 
binoom- ja normaaljaotust; 

• selgitab valimi ja üldkogumi 
mõisteid ning andmete 
süstematiseerimise ja 
statistilise otsustuse 
usaldatavuse tähendust; 
teab valimi koostamise 
põhimõtteid; 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara. 
 
Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 

6. TÕENÄOSUS, STATISTIKA 
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• arvutab juhusliku suuruse 
jaotuse arvkarakteristikuid 
ning teeb nende alusel 
järeldusi jaotuse või 
uuritava probleemi kohta; 

• selgitab valimist hinnatud 
arvkarakteristiku 
usalduspiirkonna mõistet, 
leiab jaotusfunktsiooni abil 
üldkogumi keskväärtuse 
usalduspiirkonna; 

• koostab IKT vahendite abil 
tabeleid ja graafikuid 
andmete ja jaotuse 
visualiseerimiseks; 

• visualiseerib IKT vahendite 
abil kahe juhusliku suuruse 
hajuvusdiagrammi kirjeldab 
sõltuvuse tugevust 
korrelatsioonikordaja abil 

• püstitab uurimisküsimuse, 
kogub vajaliku andmestiku, 
analüüsib seda  statistiliste 
vahenditega IKT abil ja 
hindab võimalikke 
statistiliste otsustustega 
seotud vigu. 

• lahendab aritmeetilise ja 
geomeetrilise jada abil 
reaalelulisi probleeme, 
tõlgendab, hindab kriitiliselt ja 
esitleb saadud tulemusi; 

• selgitab funktsiooni mõistet 
ja üldtähist ning funktsiooni 
uurimisega seonduvaid 
mõisteid; 

• kirjeldab graafiliselt 
esitatud funktsiooni 
omadusi; skitseerib 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara. 
 

7. FUNKTSIOONID. ARVJADAD 
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graafikuid ning joonestab 
neid nii paberil kui ka 
arvutil; 

• leiab valemiga esitatud 
funktsiooni 
määramispiirkonna, 
nullkohad, positiivsus- ja 
negatiivsuspiirkonna nii 
algebraliselt kui ka arvutil; 
kontrollib, kas funktsioon 
on paaris või paaritu ja 
analüüsib arvutipõhiselt 
nende graafikute 
sümmeetria omadusi; 

• kirjeldab funktsiooni y = f 
(x) graafiku seost 
funktsioonide y = f (x) + a, y 
= f (x + a), y = f (ax), y = a f 
(x) graafikutega, 
visualiseerib vastavaid 
seoseid arvutil konkreetsete 
näidetega; 

• selgitab arvjada, 
aritmeetilise ja 
geomeetrilise jada ning 
hääbuva geomeetrilise jada 
mõistet; 

• selgitab aritmeetilise ja 
geomeetrilise jada üldliikme 
valemeid ning tuletab 
nende jadade ja hääbuva 
geomeetrilise jada esimese 
n liikme summa valemid; 

• selgitab jada piirväärtuse 
olemust ning arvutab 

lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Kirjalikud kontrolltööd, 
esitlused, testid, praktilised 
tööd, iseseisvad tööd. 
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piirväärtuse; teab arvude π 
ja e tähendust; 

• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis lahenduvad 
aritmeetilise ja 
geomeetrilise jada abil. 
Tõlgib need matemaatika 
keelde, lahendab 
matemaatiliselt ning 
tõlgendab, hindab ja esitleb 
saadud tulemusi. 

• mudeldab eksponentsiaalseid ja 
logaritmilisi reaalelulisi 
protsesse ning hindab kriitiliselt 
saadud tulemust; 

• selgitab liitprotsendilise 
kasvamise ja kahanemise 
olemust; 

• lahendab reaalelulisi 
liitprotsendilise kasvamise 
ja kahanemise probleeme, 
hindab kriitiliselt saadud 
tulemusi; 

• kirjeldab 
eksponentfunktsiooni, sh 
funktsiooni y = ex omadusi; 

• selgitab arvu logaritmi 
mõistet ja selle omadusi; 
logaritmib ning 
potentseerib lihtsamaid 
avaldisi, vahetab logaritmi 
alust; 

• kirjeldab logaritm-
funktsiooni ja selle 
omadusi; 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 

8. EKSPONENT- JA 
LOGARITMFUNKTSIOON 
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• oskab leida eksponent- ja 
logaritmfunktsiooni 
pöördfunktsiooni; 

• joonestab paberil ja 
tarkvaraliste lahenduste 
abil eksponent- ja 
logaritmfunktsiooni 
graafikuid ning loeb 
graafikult funktsioonide 
omadusi; 

• lahendab lihtsamaid 
eksponent- ja 
ogaritmvõrrandeid ning -
võrratusi (loga f(x) 
suurem/väiksem kui loga 
g(x)); 

• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis on kirjeldatavad ja 
lahendatavad 
eksponentsiaalsete ja/või 
logaritmiliste mudelite abil.  

• tõlgib need matemaatika 
keelde, lahendab 
matemaatiliselt ning 
tõlgendab, hindab ja esitleb 
saadud tulemusi. 

• uurib funktsioone kasutades 
tuletist ja graafikute tarkvaralisi 
lahendusi; 

• selgitab funktsiooni 
perioodilisuse mõistet ning 
leiab siinus-, koosinus- ja 
tangensfunktsiooni 
perioodi; 

• joonestab nii paberil kui ka 
tarkvaraliste lahenduste 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 

9. TRIGONOMEETRILISED 
FUNKTSIOONID.  
FUNKTSIOONI PIIRVÄÄRTUS JA TULETIS 
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abil siinus-, koosinus- ja 
tangensfunktsiooni 
graafikuid ning loeb 
graafikutelt nende 
funktsioonide omadusi; 

• leiab algebraliselt 
lihtsamate 
trigonomeetriliste 
võrrandite üldlahendid ja 
erilahendid etteantud 
piirkonnas, lahendab 
lihtsamaid trigonomeetrilisi 
võrratusi toetudes vastava 
funktsiooni tarkvaraliste 
lahenduste abil joonestatud 
graafikule; 

• selgitab funktsiooni 
piirväärtuse ja tuletise 
mõistet ning tuletise 
füüsikalist ja geomeetrilist 
tähendust; 

• esitab liitfunktsiooni 
lihtsamate funktsioonide 
kaudu; 

• rakendab funktsioonide 
summa, vahe, korrutise ja 
jagatise tuletise leidmise 
eeskirja, leiab funktsiooni 
esimese ja teise tuletise 
ning liitfunktsiooni tuletise 
kasutades etteantud 
tuletiste tabelit. 

lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

• lahendab reaalelulisi 
ekstreemumülesandeid luues 

• koostab funktsiooni 
graafiku puutuja võrrandi 

arutelu;   Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 

10. TULETISE RAKENDUSED 
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vastava situatsiooni 
matemaatilise mudeli, 
lahendades seda 
matemaatiliselt, tõlgendades ja 
esitledes saadud tulemusi, neid 
kriitiliselt hinnates.  

etteantud kohal, kontrollib 
saadut tarkvaraliste 
lahenduste abil; 

• selgitab funktsiooni 
kasvamise ja kahanemise 
seost funktsiooni tuletise 
märgiga, funktsiooni 
ekstreemumi mõistet ning 
ekstreemumi leidmist; 

• leiab funktsiooni kasvamis- 
ja kahanemisvahemikud, 
ekstreemumid, funktsiooni 
graafiku kumerus- ja 
nõgususvahemikud ning 
käänupunkti, kontrollib 
saadut tarkvaraliste 
lahenduste abil; 

• uurib ainekavas etteantud 
funktsioone täielikult ja 
skitseerib funktsiooni leitud 
omaduste põhjal selle 
graafiku, kontrollib saadut 
tarkvaraliste lahenduste 
abil; 

• leiab funktsiooni suurima ja 
vähima väärtuse etteantud 
lõigul; 

• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis on kirjeldatavad ja 
lahendatavad õpitud 
funktsioonide kui mudelite 
uurimise abil. Tõlgib need 
matemaatika keelde, 
lahendab matemaatiliselt 

ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 
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ning tõlgendab, hindab ja 
esitleb saadud tulemusi. 

• kasutab määratud integraali 
erinevate pindalade 
arvutamiseks. 

• selgitab algfunktsiooni 
mõistet ning leiab 
lihtsamate funktsioonide 
määramata integraale 
põhiintegraalide tabeli ja 
integraali omaduste järgi; 

• selgitab kõvertrapetsi 
mõistet ning rakendab 
Newtoni-Leibnizi valemit 
määratud integraali leides; 

• arvutab määratud integraali 
abil kõvertrapetsi pindala, 
mitmest osast koosneva 
pinnatüki ja kahe kõveraga 
piiratud pinnatüki pindala 
ning lihtsama pöördkeha 
ruumala; 

• selgitab geomeetriliste 
kujundite ja nende 
elementide omadusi, 
kujutab vastavaid kujundeid 
joonisel; uurib IKT 
vahendite abil 
geomeetriliste kujundite 
omadusi ning kujutab 
vastavaid kujundeid 
joonisel; 

• lahendab planimeetria 
arvutusülesandeid ja 
lihtsamaid 
tõestusülesandeid; 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 

11. INTEGRAAL. PLANIMEETRIA 
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• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis on lahendatavad 
tasandigeomeetrias õpitud 
kujundite omadustega. 
Tõlgib need matemaatika 
keelde, lahendab 
matemaatiliselt ning 
tõlgendab ja esitleb saadud 
tulemusi. 

• kasutab analüütilise 
ruumigeomeetria seoseid 
probleemülesannete 
lahendamisel; 

• kirjeldab ja määrab punkti 
asukoha ruumis 
koordinaatide abil; 

• selgitab ja rakendab 
ruumivektori mõistet, 
lineaartehteid vektoritega, 
vektorite kollineaarsuse ja 
komplanaarsuse tunnuseid 
ning vektorite 
skalaarkorrutist; 

• kirjeldab sirge ja tasandi 
vastastikuseid asendeid; 

• arvutab kahe punkti vahelise 
kauguse, vektori pikkuse 
ning kahe vektori vahelise 
nurga; 

• määrab kahe sirge, sirge ja 
tasandi, kahe tasandi 
vastastikuse asendi ning 
arvutab nurga nende vahel 
stereomeetria ülesannetes; 

• •  tunneb ära ainealased ja -
välised probleemid, mis on 
lahendatavad analüütilises 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 

12. SIRGE JA TASAND RUUMIS 
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ruumigeomeetrias õpitud 
võrrandite ja seoste abil. 
Tõlgib need matemaatika 
keelde, lahendab 
matemaatiliselt ning 
tõlgendab ja esitleb saadud 
tulemusi. 

• lahendab reaalelulisi probleeme 
mudeldades ruumigeomeetrias 
õpitud kujundite ja nende 
omadustega, tõlgendab ja 
esitleb saadud tulemust; 

• omab süsteemse 
ettekujutuse hulktahukate ja 
pöördkehade liikidest,  
tuletab nende pindala ja 
ruumala arvutamise 
valemeid; 

• kujutab joonisel prismat, 
püramiidi, silindrit, koonust 
ja kera ning nende 
lihtsamaid lõikeid tasandiga; 

• arvutab kehade pindala ja 
ruumala ning nende kehade 
ja tasandi lõike pindala; 

• tunneb ära ainealased ja 
reaalelulised probleemid, 
mis on mudeldatavad 
ruumigeomeetrias õpitud 
kujunditega ja nende 
omadustega. Tõlgib need 
matemaatika keelde, 
lahendab matemaatiliselt 
ning tõlgendab ja esitleb 
saadud tulemusi 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 
matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 
programmi 
matemaatikatarkvara 

13. STEREOMEETRIA 
 

 kasutab matemaatilisi mudeleid 
reaalse maailma 

 selgitab matemaatilise 
modelleerimise ning selle 

arutelu;   
ülesannete 
lahendamine; 

Praktiline töö - 
interaktiivsete töölehtede 
lahendamine kasutades 

14. MATEMAATIKA RAKENDUSED, 
REAALSETE PROTSESSIDE UURIMINE 
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seaduspärasuste ja tegelikkuse 
uurimiseks; 

protseduuride üldist 
olemust; 

 tunneb lihtsamate mudelite 
koostamiseks vajalikke 
meetodeid ja funktsioone; 

 kasutab mõningaid loodus- 
ja majandusteaduse 
olulisemaid mudeleid ning 
meetodeid; 

 lahendab tekstülesandeid 
võrrandite abil; 

 märkab reaalse maailma 
valdkondade mõningaid 
matemaatika mudelitega 
kirjeldatavaid 
seaduspärasusi ja seoseid; 

 koostab kergesti 
modelleeritavate reaalsuse 
nähtuste matemaatilisi 
mudeleid ning kasutab neid 
tegelikkuse uurimiseks; 

 kasutab IKT vahendeid 
ainealaseid ja -väliseid 
probleeme lahendades. 

matemaatiliste 
mudelite 
koostamine/eluliste 
ülesannete 
lahendamine, 
matemaatikatarkvara 
kasutamine. 

programmi 
matemaatikatarkvara 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Ülesannete lahendamine, info otsimine, matemaatikatarkvara iseseisev kasutamine. Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, 
luua seoseid ja rakendada ülesannete lahendamisel (sh erialaülesannete lahendamisel). Iseseisvat tööd (sh projektitööd) 
hinnatakse lähtuvalt töö iseloomust kas eristavalt või mitteeristavalt. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Kokkuvõtva hindamise eelduseks on kõikide hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Semestrihinne 
moodustub kõigi hindamisülesannete hinnete aritmeetilisest keskmisest, kui aritmeetilise keskmise tulemusena saadud hinne 
jääb kahe hinde vahele, siis mõjutavad hinnet õppetöö käigus saadud tulemused (tunnikontrollid, suuline vastamine jm). Mooduli 
lõpphinne kujuneb semestrihinnete aritmeetilise keskmisena, juhul kui aritmeetilise keskmise tulemusena saadud hinne jääb 
kahe hinde vahele, siis mõjutavad hinnet õppetöö käigus saadud tulemused (tunnikontrollid, suuline vastamine jm). 

Hindekriteerium „3“ – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 
„4“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine. 
„5“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljendite iseseisev, eesmärgipärane ja 
loov kasutamine. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

Leego, T., Vedler, L., Vedler, S. Matemaatika õpik kutseõppeasutusele. Tartu, 2002  
Luigelaht, V., Reiman, E. Matemaatika ülesannete kogu. Tallinn, 1995  
Lepmann, L. Abel, E., Mitt, E. Testid koolimatemaatikast I–VI 
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I - IV osa; Gümnaasiumi laia 
matemaatika õpik. Tõenäosus ja statistika. Avita 2017-2019 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht  15  EKAP ehk  390 tundi 

 22 
Inglise keel 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb inglise keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana ning on valmis sooritama inglise keele 
riigieksamit.  

Nõuded mooduli alustamiseks: Omandatud põhiharidus.  

Õpetajad:  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

 omab algteadmisi grammatika 
vallas. 

 

 teab õpitud teemade 
grammatikareegleid ning 
oskab neid vastavalt 
olukorrale kasutada.  

 koostab nõuetele vastava 
rühmaesitluse konkreetse 
grammatika teema kohta 
ning esitab seda.  

loengud grammatika 
teemadest. 
mõistekaartide/skee
mide moodustamine. 
lugemis- ja 
kuulamisülesanded. 
töölehtede täitmine. 
rühmaesitluse 
koostamine.  

Loeb iseseisvalt vabalt 
valitud raamatu, millest 
100 lk on sõnaraamatuga. 
Koostab konkreetse 
grammatikateema kohta 
rühmaesitluse ja esitab 
seda.  
Testid.  

1. INGLISE KEELE GRAMMATIKA 
Grammatika põhiteemade arutamine 
ning omandamine.  
Ajavormid (minevik, olevik, tulevik) 
Tingiv kõneviis 
Tegusõnad - ebareeglipärased + 
reeglipärased 
Modaalverbid 
Sõnaliigid (nimi-, tegu-, omadus-, 
määrsõnad, artiklid, ees- ja järelliited) 
Sõnade moodustamine 
Võrded 
Isikuline vs umbisikuline tegumood 

 suhtleb õpitavas võõrkeeles 
argisuhtluses nii kõnes kui 
kirjas iseseisva 
keelekasutajana; 

• tutvustab inglise keeles 
iseennast / sõpra; oma 
senist elu ja õpinguid, 
töökogemusi, võimeid, 
huvisid. 

lugemis- ja/või 
kuulamisülesande 
täitmine juhendi 
alusel (info leidmine 
ja esitamine, 

Arutlus 
Suuline intervjuu 
Kkirjalik töö teemal oma 
valikul: "Minu Eestimaa", 
"Minu lemmikpaik Eestis", 

2. MINA JA MAAILM 
Eesti kultuur ja inglise keelt kõnelevad 
maad.  
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 arvestab inglise keelt 
kõnelejate kultuurinorme ja -
tavasid;   

 esitab ja kaitseb erinevates 
mõttevahetustes/suhtlussituats
ioonides oma seisukohti; 

 mõistab teiste rahvaste 
elukeskkonda ja kultuuri ning 
arvestab nendega; 

 võõrkeeles suhtlemisel; 
 

• leiab iseseisvalt võõrkeelset 
informatsiooni tema poolt 
valitud sihtkoha / 
kultuuriobjekti kohta Eestis; 

• kirjeldab ja tutvustab 
varasemate teadmiste ja 
täiendavate iseseisvalt 
leitud lisamaterjalide alusel 
inglisekeelse riigi 
elukeskkonda, 
kultuuritraditsioone, 
vaatamisväärsusi, tuntud 
inimesi jne.  

• oskab võrrelda omavahel 
inglise keelt kõnelevaid maid 
ja Eestit;  

• saab aru kõneleja kõnest, 
kelle emakeel ei ole inglise 
keel. 

sõnavara 
täiendamine); 
rühmatöö: kooli ja 
eriala tutvustuse 
koostamine; 
praktilised harjutused 
sõnavara, väljendite, 
sõnastiku kasutamise 
jms kohta); 
video/filmi vaatamine 
(sihtriigi loodusest ja 
vaatamisväärsustest) 
ja arutelu; 
 
 

"Eestis asuvad 
vaatamisväärsused"; 
Esitlus ühest riigist oma 
valikul. 
 

 kirjeldab võõrkeeles iseennast 
ja end ümbritsevat keskkonda; 

 

 eristab võõrkeeles kehaosi 
ning enim levinud haigusi; 

 analüüsib oma eluviisi 
(tervislik, mitte tervislik jne) 
ja terviseprobleemide 
ennetamist; 

 mõistab lihtsamaid 
võõrkeelseid 
keskkonnakaitsealaseid 
tekste ja toob näiteid 
keskkonna erinevatest 
probleemidest; 

 arutleb 
keskkonnaprobleemide 

dialoogid 
terviseprobleemidest 
ja nende 
ennetamisest; 
lugemis-ja/ või 
kuulamisülesande 
täitmine 
(keskkonnaalased 
tekstid, lindistused); 
          

Rollimäng (nt. arsti juures) 
Essee teemale "Mida ma 
saan teha keskkonna 
säästmiseks?" 
   

3. KESKKOND JA TERVIS 
Tervislik eluviis. Keskkonnakaitse 
probleemid 
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ning nende 
lahendusvõimaluste üle;  

 vaatab ingliskeelseid filme ja 
telesaateid;  

 loeb ingliskeelset ajakirjandust;  

 kasutab võõrkeele oskuse 
arendamiseks endale sobivaid 
võõrkeele õppimise 
strateegiaid ja teabeallikaid, 
seostab võõrkeeleõpet 
elukestva õppega; 

 teab, mis mõju on tehnoloogial 
inimese elule; 

 teab ja oskab ennetada 
sotsiaalmeediaga kaasnevaid 
ohte;  

 

 hindab oma 
võõrkeeleoskuse taset ja 
põhjendab võõrkeele 
õppimise vajalikkust; 

 loetleb võõrkeeles olulisi 
leiutisi ja põhjendab nende 
tähtsust inimkonna jaoks; 

 leiab sihtkeeles Internetist 
informatsiooni ühest 
kaasaegsest leiutisest ja 
tutvustab seda grupile; 

 tunneb ja valib sobiva 
elektroonse sõnastiku 
/keeleõppekeskkonna 
tundmatu sõnavara 
õppimiseks ning hindab 
selle usaldusväärsust;  

 kirjeldab ja võrdleb 
erinevaid sotsiaalmeedia 
platvorme, toob välja 
nende eelised, puudused ja 
ohud; 

lugemis-ja / või 
kuulamisülesande 
täitmine (erinevad 
avastused, leiutised ja 
tehnoloogiad); 
võõrkeele tasemetesti 
sooritamine ja 
analüüs; 
lugemis-ja / või 
kuulamisülesande 
täitmine (erinevad 
arvamused 
suhtluskeskkondade 
kohta); 
internetiotsing 
(otsinguülesannete 
täitmine); 
 

Arutlus 
Suuline intervjuu 
Iseseisvalt leitud erialaga 
seotud leiutise 
informatsiooni kokkuvõte 
Internetiotsingu sooritus 
 

4. TEHNOLOOGIA JA MEEDIA 
 

 on teadlik edasiõppimise ja 
tööturul kandideerimise 
rahvusvahelistest võimalustest; 
koostab tööle asumiseks 
vajalikud võõrkeelsed 
taotlusdokumendid;  

 on võimeline osalema 
rahvusvahelises projektis või 
rahvusvahelisel kutsevõistlusel 

• analüüsib võõrkeeles 
ennast: toob välja oma 
nõrkused ja tugevused ning 
võimalused 
edasiõppimiseks;  

• mõistab elukestva õppe 
osatähtsust suhtlemisalase 
ja erialase võõrkeeleoskuse 

võõrkeele tasemetesti 
sooritamine ja 
analüüs; 
lugemis-ja / või 
kuulamisülesande 
täitmine; 
dialoogid  

Arutlus 
Suuline intervjuu 
Iseseisvalt leitud erialaga 
seotud leiutise 
informatsiooni kokkuvõte 
Internetiotsingu sooritu 

5. TÖÖMAASTIK 
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või kasutama inglise keelt 
rahvusvahelises töökeskkonnas 
praktikal;  

 on võimeline võõrkeele alaseks 
enesetäiendamiseks, et 
arendada iseseisvalt edasi 
omandatud keeleoskust, et 
püsida konkurentsivõimelisena 
nii õppimises kui tööturul; 

arendamiseks ning hindab 
oma võõrkeeleoskuse taset; 

• tõlgendab töökuulutusi ning 
kirjutab inglise keeles 
töökohale / praktikakohale 
kandideerimise avalduse, CV 
ja motivatsioonikirja, 
arvestades sihtmaa ja töö 
eripärasid.  

• kirjeldab ja analüüsib 
võõrkeeles lühidalt oma 
tööpraktikat.  

• loeb ingliskeelset kirjandust ja 
trükimeediat,  loob erinevatel 
teemadel sidusa ja loogilise 
teksti, suhtleb inglise keelt 
emakeelena kõnelejaga 
spontaanselt ja ladusalt; 

 

• oskab kirjutada esseed ja 
analüüsi.  

• vormistab ametlikke ja 
poolametlikke kirju. 

• oskab hinnata enda ja 
kaaslaste keelelist 
korrektsust.  

• teeb järeldusi kuuldu kohta 
inglise keeles B2 tasemel. 

• leiab vajalikku teavet 
kuulamise kaudu B2 
tasemel. 

• mõistab ingliskeelset teksti 
B2 tasemel ning oskab 
sellest leida vajalikku infot 
ja teha järeldusi.  

• tunneb laia sõnavara ning 
oskab moodustada sõnu.  

• oskab püsida sujuvas 
ingliskeelses vestluses. 

• oskab pidada ingliskeelset 
monoloogi.  

loeng,  
test,  
rühmatöö,  
vestlus,  
rollimängud,  

Lugemine 
Kirutamine 
Praktiline töö 
Kirjalik töö 
Rühmatöö 

6. RIIGIEKSAM 
Kirjutamine 
Kuulamine 
Lugemine 
Vestlus 
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Iseseisev töö: Loeb iseseisvalt vabalt valitud raamatu, millest 100 lk on sõnaraamatuga. 
Eesmärk: Sõnavara laiendamine. 
Iseseisev töö: Ühe inglise keelt kõneleva maa kohta presentatsioon.  
Eesmärk: Silmaringi avardamine.  
Iseseisev töö: Koostab mini sõnaraamatu õpitud teemadest.  
Eesmärk: Sõnavara kinnistamine.  

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse eristavalt.  
Mooduli hinde saamise eelduseks on kõigi õpiväljundite vähemalt lävenditasemel sooritamine. 
Hindamise eelduseks on (kodu)tööde ja testide positiivne sooritus, aktiivne tunnitöö ja kohalkäimine. 
Mooduli hinne moodustub eelnevate õpiväljundite hinnete aritmeetilise keskmisena.  

Hindekriteerium Hinne „3“ – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 
Tutvustab sihtkeeles iseennast, oma sõpra/eakaaslast. Tutvustab oma kooli ja nimetab õpitavaid erialasid, sh endavalitut. 
Nimetab Eestiga seotud tähtsamaid fakte ning olulisemaid vaatamisväärsusi. Nimetab ning kirjeldab lühidalt sihtkeeltkõnelevaid 
maid. Nimetab keskkonna alaseid probleeme ja mõistab lihtsamaid teemakohaseid tekste. Kirjeldab põhjalikumalt vähemalt ühte 
olulist leiutist/tehnoloogilist uuendust. 
Leiab internetist teemakohast materjali ning hindab teabe allikaid. 
Hinne „4“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane 
kasutamine.  
Tutvustab sihtkeeles iseennast, oma sõpra/eakaaslast ja senist elukäiku. Tutvustab oma kooli ja selles õpitavaid erialasid, 
põhjendab eriala valikut. Tutvustab Eestit võõrkeeles (kliima, sümboolika jmt). Nimetab ja kirjeldab lühidalt sihtkeelt kõnelevaid 
maid ning võrdleb neid Eestiga. Mõistab kultuurilisi erinevusi ning rakendab mõistmist erinevates situatsioonülesannetes. 
Kirjeldab keskkonnaprobleeme ning pakub neile lahendusi. Nimetab ja kirjeldab erinevaid leiutisi ja tehnoloogilisi uuendusi Eestis 
ja maailmas ning selgitab nende olulisust.Hindab oma võõrkeeleoskuse taset ja nimetab erinevaid teabeallikaid ning 
internetikeskkondi, sh suhtlemiseks ja keeleõppeks ning oskab neid vajadusel kasutada. 
Hinne „5“ – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljendite iseseisev, 
eesmärgipärane ja loov kasutamine. 
Kirjeldab iseennast, oma sõpra/eakaaslast ja oma võimeid ning huvisid. Kirjeldab oma senist elukäiku ja haridusteed ning 
põhjendab eriala valikut.Tutvustab oma kooli ning õpitavaid erialasid. Tutvustab oma riiki,selle ajaloo ning tänapäeva olulisemaid 
sündmusi ning tähtpäevi. Soovitab erinevate oluliste vaatamisväärsuste külastamist ja põhjendab oma valikut. Kirjeldab 
põhjalikult sihtkeelt kõnelevaid maid ning võrdleb neid oma riigiga, toob välja sarnasusi ning erinevusi. Kasutab kultuuriliste 
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erinevuste tundmist erinevates situatsioonülesannetes. Mõistab erinevaid keskkonna alaseid tekste, analüüsib neid ning avaldab 
oma seisukohti ja arutleb. Kirjeldab leiutisi ja tehnoloogilisi uuendusi Eestis ja maailmas ning analüüsib nende olulisust ja mõju 
ühiskonnale. Analüüsib oma võõrkeeleoskuse taset ja kasutab erinevaid virtuaalkeskkondi, sh keeleõppeks vajalikke. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. Longman English Grammar Practice;  
2. Ann Pikver, Heino Liiv “Praktiline inglise keele grammatika” 
3. Õppekomplekt New English File (erinevatele tasemetele), komplekti veebilehekülg 

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=ee&selLanguage=en; 

 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 6  EKAP ehk 156  tundi 

 23 
Loodusained 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Seos riikliku õppekava 
loodusaine valdkonna bioloogia, geograafia, keemia, füüsika ainetega 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• mõtestab ja kasutab 
loodusainetes mandatud 
teadmisi keskkonnas toimuvate 
nähtuste selgitamisel; 

• kirjeldab abiootiliste 
tegurite toimet, 
organismidevahelisi suhteid 
ja looduses toimivaid 
aineringeid. 

• iseloomustab evolutsiooni 
kulgu ning seostab protsesse 
looduses nähtavaga. 

interaktiivne loeng 
arutelu  
õppevideo 
probleemülesanne 
rühmatöö  
mõttekaart  

Ülesanne/harjutus 
Ettekanne/esitlus  
 
Kompleksülesanne 
keskkonna ja 
keskkonnakaitse teemal. 

1. KESKKOND JA KESKKONNAKAITSE 
Ökoloogilised tegurid. 
Looduskaitse.  
Ökosüsteemid ja selle muutused. 
Bioloogiline evolutsioon. 
Keskkonnaprobleemid. 
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• võrdleb erinevate 
piirkondade kliima, 
mullastiku, taimestiku ja 
loomastiku omavahelisi 
seoseid. 

• nimetab 
majandustegevusega 
kaasnevaid 
looduskeskkonna 
probleeme. 

• selgitab loodus- ja 
sotsiaalkeskkonnas 
omavahelisi seoseid ja 
probleeme. 

• kirjeldab oma elukoha 
(loodus) keskkonda, uurides 
ja analüüsides seal erinevaid 
probleeme. 

• leiab iseseisvalt usaldusväärset 
loodusteaduslikku 
informatsiooni ja kasutab seda 
erinevate ülesannete 
lahendamisel; 

• leiab ja kasutab erinevaid 
usaldusväärseid 
teabeallikaid 
loodusteaduslike ülesannete 
ja probleemide 
lahendamisel.  

• nimetab loodusteaduste 
ning tehnoloogia arengu 
positiivseid ja negatiivseid 
ilminguid ning võrdleb 
erinevaid eetilis-moraalseid 
seisukohti ning nende 
usaldusväärsust.  

• kirjeldab ja toob näiteid 
loodusteaduste, tehnoloogia 

loeng ja arutelu 
probleemülesanne 
praktiline töö 
 

Praktiline töö  
Analüüs  
Ettekanne/esitlus 
 
Kompleksülesanne 
loodusteaduste 
rakendusvõimaluste kohta. 

2. LOODUSTEADUSTE 
RAKENDUSVÕIMALUSI. 
BIOTEHNOLOOGIA 
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ja ühiskonna vahelistest 
seostest.  

• kirjeldab teaduse ning 
tehnoloogia võimalusi ja 
piiranguid ühiskonna heaolu 
ja majanduse arengu 
tagamiseks. 

• mõistab loodusainete 
omavahelisi seoseid ja eripära, 
saab aru mudelite tähtsusest 
reaalsete objektide kirjeldamisel; 

• kirjeldab tähtsamaid 
mikromaailma mudeleid, 
tuumareaktsioone ning 
radioaktiivsust.  

• kasutab keemiliste 
elementide 
perioodilisustabelit ja 
ühendite 
molekulaarmudeleid 
mikromaailma kirjeldamisel 
ja ainete omaduste 
selgitamisel. 

• kirjeldab orgaaniliste ja 
anorgaaniliste ainete toimet 
inimesele ja keskkonnale.  

• võrdleb looduslikke ja 
tehismaterjale ning nende 
omadusi. Teostab õigesti 
arvutused, kontrollib saadud 
tulemust ning vormistab 
ülesande vastuse 
korrektselt.  

• kirjeldab Maa sfääre kui 
süsteeme ja nendega seotud 
mudeleid. 

• kirjeldab Maa 
evolutsioonilist arengut, 

interaktiivne loeng 
arutelu  
õppevideo 
harjutus 
rühmatöö  
probleem- ja 
arvutusülesanne 
praktiline töö 
mõttekaart  

Test  
Ülesanne/harjutus 
Ettekanne/esitlus 
 
Test füüsikaliste suuruste, 
mõistete ja ühikute kohta.  
 
Uurimustöö valitud teemal 
ja astronoomia tööleht. 

3. MIKROMAAILM JA AINE EHITUS 
Mikromaailma ehitus. Keemilised 
elemendid ja perioodilisussüsteem. 
Keemiline side. Anorgaanilised 
aineklassid. Metallid, mittemetallid. 
Orgaanilised aineklassid. 
 
4.  UNIVERSUM JA SELLE KUJUNEMINE 
Maa teke, areng ja geoloogiline 
ajaskaala. Maa sfäärid (litosfäär, 
pedosfäär, hüdrosfäär, atmosfäär). 
Globaalprobleemid. Astronoomia. 
Kehad ja nende mõõtmed. Mõõtühikud 
ja teisendamine. Liikumine ja selle 
mõõtmine. Taustsüsteemid. 
Vastasmõjud. Jõud, mass ja energia.  
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elusja eluta looduse 
tunnuseid.  

• nimetab 
majandustegevusega 
kaasnevaid 
looduskeskkonna 
probleeme.  

• selgitab loodus- ja 
sotsiaalkeskkonnas 
omavahelisi seoseid ja 
probleeme. 

• võrdleb erinevate 
piirkondade kliima, 
mullastiku, taimestiku ja 
loomastiku omavahelisi 
seoseid.  

• kirjeldab mehaanika nähtusi 
ja kasutab selleks õigeid 
füüsikalisi suurusi ja 
mõisteid.  

• kirjeldab korrektsete 
mõistete ja füüsikaliste 
suurustega 
elektromagnetismi nähtusi 
ja nendevahelisi seoseid.  

• iseloomustab soojusenergia 
muutmise viise, nähtusi, 
seaduspärasusi. 

• kirjeldab õigete füüsikaliste 
suurustega ja mõistetega 
valguse tekkimise, levimise 
ja kadumise nähtusi.  

• koostab erinevate andmete 
põhjal tabeleid ja graafikuid.  
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• kirjeldab ja kohandab 
korrektsete lähteandmetega 
antud ülesandele õige 
lahendusmudeli ning 
fikseerib otsitavad suurused, 
kasutades õigesti 
mõõtühikute süsteeme. 

• mõistab teaduse ja tehnoloogia 
saavutuste mõju 
looduskeskkonnale ja inimesele, 
saab aru ümbritseva keskkonna 
mõjust inimese tervisele; 

• kirjeldab organismide 
ehitust (eristab rakutüüpe), 
aine- ja energiavahetust, 
paljunemist ja arengut.  

• iseloomustab inimese 
keemilist koostist ja mõistab 
pärandumise 
seaduspärasusi. 

• selgitab tervisliku toitumise 
põhimõtteid.  

• selgitab nakkushaiguste 
vältimise võimalusi.  

• kirjeldab inimese arengut ja 
tervislikku seisundit 
sõltuvalt sotsiaalsest, 
majanduslikust või 
looduskeskkonnast. 

interaktiivne loeng 
arutelu  
õppevideo  
rühmatöö  
mõttekaart  

 5. ORGANISM KUI TERVIK Organismide 
ehitus. Rakkude ehitus ja talitlus. 
Inimese keemiline koostis ja toitained. 
Inimene kui tervikorganism Organismide 
aine- ja energiavahetus. Organismide 
paljunemine ja areng. Pärilikkus. 
Pärilikud ja päriliku eelsoodumusega 
haigused. Nakkushaigused ja nende 
vältimine. Tervislik toitumine. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Probleemülesanne loodusteaduste rakendusvõimaluste kohta 
Esitluse koostamine ühest loodusobjektist või loodusnähtusest. 
Esitluse koostamine olulisemate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete kohta.  
Uurimustöö valitud teemal ja tööleht. 
Iseseisev töö ümberpööratud klassiruumi metoodikaga. 
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Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse eristavalt 
Praktiline töö Kontrolltöö Kirjalik töö keemiliste elementide, ainete ja arvutusülesannete kohta.  
Hinne „3“:  
Kirjeldab perioodilisussüsteemi seaduspärasusi ja kasutab ülesannete lahendamisel perioodilisussüsteemi tabelit. Iseloomustab 
erinevate aineklasside ainete põhiomadusi. Kirjeldab olulisemate ainete toimet inimesele ja keskkonnale. Klassifitseerib 
anorgaanilisi ja orgaanilisi aineid valemite põhjal, selgitab. Sooritab vähemalt pooled praktilised tööd ohutusnõudeid järgides. 
Lahendab lihtsamaid protsentülesandeid.  
Hinne „4“: 
Kirjeldab perioodilisussüsteemi seaduspärasusi ja kasutab ülesannete lahendamisel perioodilisussüsteemi tabelit. Iseloomustab 
erinevate aineklasside omadusi. Sooritab praktilised tööd ohutusnõudeid järgides. Kirjeldab olulisemate ainete toimet inimesele 
ja keskkonnale. Klassifitseerib anorgaanilisi ja orgaanilisi aineid valemite põhjal, selgitab ning annab ainete nimetusi. Lahendab 
arvutusülesandeid.  
Hinne „5“:  
Kirjeldab perioodilisussüsteemi seaduspärasusi ja kasutab ülesannete lahendamisel perioodilisussüsteemi tabelit. Iseloomustab 
erinevate aineklasside omadusi. Sooritab praktilised tööd ohutusnõudeid järgides ning teeb töö põhjal õiged järeldused. Kirjeldab 
olulisemate ainete toimet inimesele ja keskkonnale. Klassifitseerib anorgaanilisi ja orgaanilisi aineid nii valemite kui nimetuste 
põhjal, selgitab. Annab valemi järgi ainete nimetusi ning koostab nimetuse järgi valemi. Lahendab korrektselt arvutusülesandeid. 

 
Iseseisev töö Ettekanne/esitlus Esitlus olulisemate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete kohta.  
Hinne „3“:  
Vormistab iseseisva töö juhendile vastavalt. Kasutab vähemalt 2 teabeallikat. Töö on informatiivne ja arusaadav.  
Hinne „4“:  
Vormistab iseseisva töö juhendile vastavalt ja esitab tähtajaks. Kasutab rohkem kui 2 teabeallikat. . Töö on informatiivne ja 
loogiliselt üles ehitatud. Ettekanne on kuulajatele arusaadav.  
Hinne „5“:  
Vormistab iseseisva töö juhendile vastavalt ja esitab tähtajaks. Kasutab rohkem kui 2 teabeallikat. Töö on informatiivne, loogiliselt 
üles ehitatud, illustreeritud ja põhjendatud järeldustega. Ettekanne on sorav ja selgitav. 

 
Kontrolltöö Kompleksülesanne Maa sfääridest ning Maast, kui süsteemist.  
Hinne „3“:  
Kirjeldab Maa evolutsioonilist arengut. Teab Maa sfääridega seotud põhimõisteid ja mudeleid ning kasutab antud teadmisi 
probleemülesannete lahendamisel. Selgitab sfäärides toimuvaid loodusnähtusi ja seaduspärasusi. 
Hinne „4“:  
Kasutab Maa evolutsioonilise arengu kirjeldamisel geoloogilist ajaskaalat. Teab Maa sfääridega seotud põhimõisteid ja mudeleid, 
kasutab antud teadmisi probleemülesannete lahendamisel. Võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, taimestiku ja 
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loomastiku omavahelisi seoseid. Pakub probleemülesannetele lahendusi. Selgitab sfäärides toimuvaid loodusnähtusi ja 
seaduspärasusi, põhjendab nende tekkimist ning toob välja tagajärjed. Näitab ülesandes mainitud loodusobjekte kaardil. Toob 
näiteid loodusnähtustest.  
Hinne „5“:  
Kasutab Maa evolutsioonilise arengu ning elus ja eluta looduse tunnuste kirjeldamisel geoloogilist ajaskaalat. Teab Maa sfääridega 
seotud põhimõisteid ja mudeleid. Analüüsib probleemülesandeid ning rakendab oma teadmisi ülesande lahendamisel. Võrdleb 
ning analüüsib erinevate piirkondade kliima, mullastiku, taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid. Teab ja kasutab 
probleemülesannete lahendusi. Selgitab sfäärides toimuvaid loodusnähtusi ja seaduspärasusi, toob välja nende tekkepõhjused 
ning tagajärjed, analüüsib tagajärgede globaalset mõõdet, pakub välja võimalikke lahendusi. Näitab ülesandes mainitud 
loodusobjekte kaardil. Toob näiteid loodusnähtustest ja oskab võrrelda neid oma piirkonna loodusnähtuste ning 
seaduspärasustega.  

 
Iseseisev töö Ettekanne/esitlus Esitlus ühest loodusobjektist või loodusnähtusest. 
Hinne „3“:  
Koostab juhendile vastavalt esitluse ning tutvustab seda kaasõpilastele. Kasutab paari teabeallikat. Annab lühiülevaate 
objektist/nähtusest. Esitab üldandmed. Kasutab mõningal määral illustreerivat materjali.  
Hinne „4“:  
Koostab juhendile vastavalt esitluse ning tutvustab seda tähtajaliselt kaasõpilastele. Esitlus on süsteemne. Kasutab erinevaid 
teabeallikaid. Õppija annab ülevaate objektist/nähtusest. Näitab maailmakaardil objekti asukohta/nähtuse levimispiirkonda. 
Esitab üldandmed. Oskab seletada objekti/nähtuse tekkelugu. Toob välja objektiga/nähtusega seonduva eripära. Esitlus on sorav 
ja loogilise ülesehitusega. Oskab vastata suuremale osale esitatud küsimustele. Kasutab teemakohast illustreerivat materjali. 
Hinne „5“:  
Koostab juhendile vastavalt esitluse ning tutvustab seda tähtajaliselt kaasõpilastele. Esitlus on süsteemne, selles esitatud faktid on 
omavahel seostatud. Kasutab erinevaid teabeallikaid. Annab põhjaliku ülevaate objektist /nähtusest. Näitab maailmakaardil 
objekti asukohta/nähtuse levimispiirkonda. Esitab üldandmed. Seletab objekti/nähtuse tekkelugu. Teab nime pärinemist. Toob 
välja objektiga/nähtusega seonduvad huvitavad faktid ning eripära. Esitlus on sorav, loogilise ülesehitusega, huvitav ja haarav. 
Oskab vastata kõigile esitatud küsimustele. Õppija suhtleb publikuga, esitades vajadusel ise teemakohaseid küsimusi, näiteid, 
fakte. Kasutab ohtralt teemakohast illustreerivat materjali. 
 
Mooduli hinne kujuneb alljärgnevate hindamisülesannete hinnetest.  

1. Kompleksülesanne keskkonna ja keskkonnakaitse teemal.  
2. Kompleksülesanne loodusteaduste rakendusvõimaluste kohta. 
3. Kirjalik töö keemiliste elementide, ainete ja arvutusülesannete kohta.  
4. Esitlus olulisemate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete kohta.  
5. Kompleksülesanne Maa sfääridest ning Maast, kui süsteemist.  
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6. Esitlus ühest loodusobjektist või loodusnähtusest.  
7. Suuline arutlus teemal organism kui tervik.  
Ülejäänud hindamisülesandeid hinnatakse mitteeristavalt vastvalt hindamiskriteeriumitele.  
Hindamise eelduseks on kõigi hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. 

Hindekriteerium Hinne “3”: 
Kirjeldab erinevate ökoloogiliste tegurite toimet organismidele. Kirjeldab ökosüsteemi struktuuri ning organismidevahelisi 
suhteid. Kirjeldab bioloogilist evolutsiooni. Nimetab majandustegevusega kaasnevaid looduskeskkonna probleeme, selgitab 
probleemide olemust ning toob välja võimalused, mida saab teha probleemide vähendamiseks. Kirjeldab enda kodukohaga 
seotud keskkonnaprobleeme. 
Koostab iseseisva töö juhendile vastavalt ja arusaadavalt. Kasutab probleemülesande lahendamiseks vähemalt 2 teabeallikat. 
Töö on teemakohane. Analüüsib vähemalt pooli kaasõpilaste iseseisvaid töid. Sooritab vähemalt pooled praktilised tööd 
tööjuhendi alusel ja õpetaja abiga ning mikroskoobiga töötamise nõudeid järgides. Koostab aruande sooritatud praktiliste tööde 
kohta. 
Eristab elusloodust. Tunneb ära joonise järgi rakutüübi ja tähistab rakutüübile iseloomulikud rakustruktuurid. Iseloomustab 
inimese keemilist koostist ning nimetab põhitoitained. Nimetab inimese elundkondade ülesanded organismis. Kirjeldab 
organismide aine- ja energiavahetust üldiselt. Nimetab organismide erinevaid paljunemisviise ning arengutüüpe. Toob näiteid 
organismidest, kes nii paljunevad/arenevad. Iseloomustab inimese kromosoomistikku. Kasutab geneetika mõisteid õiges 
kontekstis. Eristab pärilikke ja päriliku eelsoodumusega haigusi. Nimetab olulisemaid nakkushaigusi levimisviisi järgi ja selgitab, 
kuidas vältida. Koostab ühe päeva menüü tervisliku toitumise põhimõtetest lähtuvalt, selgitab.  
Hinne “4”:  
Kirjeldab erinevate ökoloogiliste tegurite toimet organismidele. Kirjeldab ökosüsteemi struktuuri ning organismidevahelisi 
suhteid. Koostab toiduvõrgustiku ja toiduahelaid ning eristab tootjaid ja tarbijaid. Toob näiteid stabiilsest, kasvavast ja 
kahanevast populatsioonist. Kirjeldab bioloogilist evolutsiooni, selgitab ja toob näiteid elusloodusest. Nimetab 
majandustegevusega kaasnevaid looduskeskkonna probleeme, selgitab probleemide olemust, põhjuseid ja tagajärgi. Toob välja 
võimalused, mida saab teha probleemide vähendamiseks. Kirjeldab enda kodukohaga seotud keskkonnaprobleeme. Analüüsib 
keskkonnaprobleemide põhjuseid. Omandab teadmisi tekstiga töötamisel, vajadusel kasutab abi. Rakendab oma teadmisi 
rühmatöös. Ettekanne on kuulajatele arusaadav. 
Koostab iseseisva töö juhendile vastavalt ja korrektselt ning esitab tähtajale vastavalt. Kasutab probleemülesande lahendamiseks 
rohkem kui 2 teabeallikat. Töö on teemakohane, loogiliselt üles ehitatud, informatiivne ning esitlus kaasõpilastele arusaadav. 
Analüüsib kaasõpilaste iseseseisvaid töid. Sooritab praktilised tööd tööjuhendi alusel ja õpetaja abiga ning mikroskoobiga 
töötamise nõudeid järgides. Koostab aruande sooritatud praktiliste tööde kohta 
Eristab elusloodust. Tunneb ära joonise järgi rakutüübi ja tähistab rakutüübile iseloomulikud rakustruktuurid. Võrdleb rakke. 
Iseloomustab inimese keemilist koostist ning nimetab põhitoitained. Nimetab inimese elundkondade ülesanded organismis ning 
kirjeldab ehitust. Kirjeldab inimese üldist ainevahetust. Selgitab fotosünteesi ning piimhappebakterite ja pärmseente 
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ainevahetuse tähtsust. Nimetab ja selgitab organismide erinevaid paljunemisviise ning arengutüüpe. Iseloomustab inimese 
kromosoomistikku. Kasutab geneetika mõisteid õiges kontekstis. Selgitab näidete abil pärandumise seaduspärasusi. Erisistab 
pärilikke ja päriliku eelsoodumusega haigusi, toob näiteid. Nimetab olulisemaid nakkushaigusi levimisviisi järgi ja selgitab, kuidas 
vältida. Selgitab haiguste tunnuseid ja hindab ohtlikkust. Koostab ühe päeva menüü arvestades tervisliku toitumise põhimõtetest 
lähtuvalt, selgitab. Analüüsib menüüd ja viib vajadusel kooskõlla püramiidi soovitatavate kogustega. Sooritab praktilised tööd 
mikroskoobiga töötamise nõudeid järgides ja vajadusel abi küsides 
Hinne “5”: 
Kirjeldab erinevate ökoloogiliste tegurite toimet organismidele. Kirjeldab ökosüsteemi struktuuri ning organismidevahelisi 
suhteid. Koostab toiduvõrgustiku ja toiduahelaid ning eristab tootjaid ja tarbijaid. Toob näiteid stabiilsest, kasvavast ja 
kahanevast populatsioonist, selgitab põhjuseid. Kirjeldab ökosüsteemis toimuvaid muutusi ökoloogilise tasakaalu nihkumisel. 
Põhjendab loodusliku mitmekesisuse säilimise vajalikkust. Kirjeldab bioloogilist evolutsiooni, selgitab ja toob näiteid 
elusloodusest. Nimetab majandustegevusega kaasnevaid looduskeskkonna probleeme, selgitab probleemide olemust, põhjuseid 
ja tagajärgi ning seoseid erinevate probleemide vahel. Analüüsib inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju. Toob välja 
võimalused, mida saab teha probleemide vähendamiseks. Kirjeldab enda kodukohaga seotud keskkonnaprobleeme. Analüüsib 
keskkonnaprobleemide põhjuseid. Selgitab tagajärgi ja toob välja võimalused keskkonnaprobleemide vähendamiseks. Omandab 
teadmisi tekstiga töötamisel. Rakendab oma teadmisi rühmatöös. Ettekanne on sorav.  
Koostab iseseisva töö juhendile vastavalt ja korrektselt ning esitab tähtajale vastavalt. Kasutab probleemülesande lahendamiseks 
rohkem kui 2 teabeallikat. Töö on teemakohane, loogiliselt üles ehitatud, informatiivne, põhjendatud järeldustega ning 
kaasõpilastele arusaadav, soravalt esitletud ja kasutatav reaalsetes situatsioonides. Analüüsib kaasõpilaste iseseisvaid töid ja 
teeb enda jaoks järeldused. Sooritab praktilised tööd tööjuhendi alusel ja mikroskoobiga töötamise nõudeid järgides. Koostab 
aruande sooritatud praktiliste tööde kohta. 
Eristab elusloodust. Tunneb ära joonise järgi rakutüübi ja tähistab rakutüübile iseloomulikud rakustruktuurid. Võrdleb rakke ja 
selgitab rakustruktuuride tähtsusi loomarakus. Iseloomustab inimese keemilist koostist ning nimetab põhitoitained. Nimetab 
inimese elundkondade ülesanded organismis ning kirjeldab ehitust ja talitlust. Kirjeldab inimese seedimist ning raku 
metabolismi. Kirjeldab fotosünteesi ning piimhappebakterite ja pärmseente ainevahetust ning selgitab tähtsust. Nimetab ja 
selgitab organismide erinevaid paljunemisviise ning arengutüüpe. Selgitab inimese paljunemise iseärasusi. Iseloomustab inimese 
kromosoomistikku. Kasutab geneetika mõisteid õiges kontekstis. Selgitab näidete abil pärandumise seaduspärasusi. Koostab 
pärandumisskeeme ja teeb nende põhjal järeldusi. Erisitab pärilikke ja päriliku eelsoodumusega haigusi, toob näiteid, selgitab. 
Nimetab olulisemaid nakkushaigusi levimisviisi järgi ja selgitab, kuidas vältida. Selgitab haiguste tunnuseid ja hindab ohtlikkust. 
Eristab haigustekitajaid. Koostab ühe päeva menüü tervisliku toitumise põhimõtetest lähtuvalt, selgitab. Analüüsib menüüd ja 
viib vajadusel kooskõlla püramiidi soovitatavate kogustega. Põhjendab iga püramiidiastme toiduainete vajalikkust organismile 
ning puuduse/ületarbimise tagajärgi. Sooritab praktilised tööd mikroskoobiga töötamise nõudeid järgides iseseisvalt tööjuhendi 
alusel. Seostab praktiliste tööde käigus nähtut teooriaga. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 7  EKAP ehk 182  tundi 

 24 
 Sotsiaalained 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtub 
ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti Vabariigi lojaalne kodanik. Seos 
gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, inimgeograafia 
õppeainetega. 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

 omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, 
mis toetavad tervikliku ja 
terviseteadliku inimese 
kujunemist;   

 

• analüüsib juhendamisel 
enda isiksust ja kirjeldab 
enda tugevusi ja nõrkusi, 
lähtudes erinevatest 
rollidest ja kohustusest 
ühiskonna; 

• analüüsib üksikisiku, 
perekonna ja erinevate 
institutsioonide rolli 
ühiskonna arengus; 

• nimetab ja teab 
terviseriske ning 
võimalikke vigastusi, 
kirjeldades nendele 
reageerimist ja 
ennetamise võimalusi; 

loeng,  
töö õpikuga,  
praktilised 
harjutused,  
arutelu,  
rühmatöö 
 
 

Arutlus. 
Suuline esitus. 
Referat. 
Enda arengu seostamine 
inimkonna üldiste 
arengutendentsidega. 
 

1.INIMENE KUI SOTSIAALNE OLEND 
1.1 Inimese bioloogiline, 
psühholoogiline ja vaimne areng. 
1.2. Inimese elukaar 
 
2. INIMESTE ERINEVUSED 
2.1. Bioloogilised, psühholoogilised, 
vanuselised, põlvkondlikud, 
kultuurilised, usulised, rahvuslikud, 
soolised, isiksuslikud erinevused, sallivus  
erinevuste suhtes 
2.2. „Mina'' pilt. Sotsiaalne küpsus, 
vastutustunne ja tahe 
 
3. ABIELU JA PEREKOND 
3.1. Abielu ja perekond  
3.2. Lapse õigused ja kohustused 
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• tegeleb teadlikult ja 
võimetekohaselt 
tervisespordiga, treenides 
sobiva koormusega ning 
sooritab treeningujärgselt 
taastumist soodustavaid 
harjutusi 

 
 
 

 
4. TERVIS JA ELUVIISID NING NENDE 
VÄÄRTUSTAMINE  PEREKONNA 
KONTEKSTIS 
 
5. KEHALISE AKTIIVSUSE MÕJU  TERVISE 
JA ELUKVALITEEDI HOIDMISEL JA 
PARENDAMISEL 
5.1 Sport kui kultuuri osa, spordi ja 
kehakultuuri roll ühiskonnas 
 
6. TREENINGU ÜLESEHITAMISE 
ERINEVAD VIISID, PÕHIMÕTTED JA 
OHUTUSNÕUETE JÄRGIMINE:: 
6.1 Üldkehaline ettevalmistus 

 saab aru esinevatest nähtustest, 
protsessidest ja konfliktidest 
ühiskonnas ning nende seostest ja 
vastastikusest mõjust;   

 

• selgitab nüüdisühiskonna 
kujunemist, struktuuri ja 
korraldust; 

• määratleb Eesti ajaloo 
olulisemad pöördepunktid 
sündmused muinasajast 
tänapäevani, paigutades 
tähtsamad Eesti ajaloo ja 
kultuuri sündmused 
õigesse ajaperioodi ja 
Euroopa ning maailma 
ajaloo konteksti; 

• selgitab, millised 
muutused on toimunud 
taasiseseisvumisjärgses 
Eesti majanduses, 
õigusruumis, 
valitsemiskorralduses, 
riigikaitses ja kultuurielus, 

loeng,  
töö õpikuga,  
ülesannete 
lahendamine,  
dokumentaalfilm,  
arutelu,  
rühmatöö,  
ajurünnak,  
infootsing IKT 
vahenditega 
 
 

Paaris-või rühmatöö: 
ajateljel välja tuua Eesti ja 
maailma ajaloo olulisimad 
sündmused ning 
teadussaavutused 
muinasajast tänapäevani ja 
selgitus, kuidas need on 
mõjutanud ja mõjutavad 
Eesti arengut 
globaliseeruvas maailmas. 

7. ÜHISKONNA KUJUNEMINE, 
STRUKTUUR JA KORRALDUS (AJATELG) 
7.1. Riik. Riigivõim 
7.2. Poliitilised ideoloogiad, heaoluriik ja 
inimõigused 
7.3. Kodanikuühiskond.    
 
8. MAJANDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA 
KULTUURILISED AJATELJEL 
9. Eesti ja Euroopa tekkimine ja areng 
kuni 20. sajandini 
9.1. Rahvuslik liikumine, ärkamisaeg 
Eestis ja selle tähtsus 
 
10. MAAILM 20. SAJANDIL 
10.1. Esimene maailmasõda 
10.2. Maailm sõdadevahelisel ajajärgul 
10.3. Teine maailmasõda 
10.4. Maailm pärast Teist maailmasõda 
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eristades põhjusi ja 
tagajärgi; 

• toob asjakohaseid näiteid 
sotsiaalainetes 
käsitletavate ja ühiskonnas 
esinevate nähtuste 
omavaheliste seoste 
kohta; 

• arutleb teiste rahvaste 
kommete, traditsioonide 
ja religiooni ning nende 
omavaheliste konfliktide 
teemadel;     

• tunneb üleilmastumise 
majanduslikke, poliitilisi, 
sõjalisi ja kultuurilisi tahke, 
nimetab erineva  
arengutasemega riike; 

• selgitab enda õigusi ja 
kohustusi kodanikuna; 

 kasutab kontekstis 
sotsiaalainete 
põhimõisteid; 

10.5. Maailm 20. saj lõpul 
 
11. MAAILM 21.SAJANDIL 
 

 mõistab kultuurilise 
mitmekesisuse ning demokraatia 
ja selle kaitsmise tähtsust ning 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, 
aktsepteerides erinevusi;   

 

• selgitab demokraatliku 
valitsemiskorralduse 
toimemehhanisme Eesti ja 
Euroopa Liidu näitel; 

• nimetab Eesti ning 
rahvusvaheliste 
organisatsioonide NATO, 
EL ja ÜRO vastastikused 
õigused ja kohustused; 

• põhjendab inimeste ja 
riikide jätkusuutliku 

loeng,  
töö õpikuga,  
ülesannete 
lahendamine,  
dokumentaalfilm,  
arutelu,  
õppekäik,  
rühmatöö,  
ajurünnak 

Uurimus ja suuline esitlus 
vabalt valitud Euroopa riigi 
kohta läbi ajatelje.  
Ülevaade ajaloost 
arvestades poliitilisi, 
majanduslikke ja 
demograafilisi aspekte, sh 
erinevaid perekonna 
vorme.  
 

12. RAHVUSVAHELISED 
ORGANISATSIOONID JA KOOSTÖÖ (ÜRO, 
NATO, EUROOPA LIIT, ….), ÕIGUSED JA 
KOHUSTUSED 
 
13. DEMOGRAAFIA 
13.1 Rahvastiku struktuur 
13.2 Rände põhjused ja liigitamine 
13.3 Pagulasprobleemid maailmas 
 
14. MAAILM 21.SAJANDIL  
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käitumise vajalikkust 
teabeallikate abil riigi 
majanduse struktuuri ning 
panust maailma 
majandusse; 

• analüüsib kaartide ja 
statistiliste andmete 
põhjal riigi või regiooni 
rahvaarvu muutumist, 
rahvastiku paiknemist ja 
soolis-vanuselist 
struktuuri; 

• kasutab teabeallikaid, sh 
geograafilisi, poliitilisi ja 
topograafilisi kaarte info 
leidmiseks ja 
rakendamiseks, määrab 
enda asukohta kaardil, 
kasutades koordinaatide 
süsteemi, mõõdab 
vahemaid ja määrab 
asimuuti. 

Kirjeldab riigi tekkimist,  
territooriaalseid muutusi, 
poliitiliste ja majanduslike 
otsuste mõju riigi arengule.  
 
Annab ülevaate valitud 
riigist kaasajal. Võrdleb 
valitud riigi ja Eesti 
arenguteede erinevusi, 
nimetab erinevaid 
arenguid tinginud tegureid. 

14.1 Linnastumise maailmas, 
linnastumisega kaasnevad probleemid 
14.2 Globaalne majandus 
14.3 Riikide arengutase ja selle 
mõõtmine 
 

• hindab üldinimlikke väärtusi, nagu 
vabadus, inimväärikus, 
võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne, õiglus, 
isamaalisus ning lugupidamine 
enda, teiste ja keskkonna vastu. 

• kirjeldab poliitilisi 
ideoloogiaid ja selgitab 
nende erisusi, lähtudes 
Eesti poliitmaastikust; 

• kirjeldab Eesti riigikaitse 
laiapindset käsitlust; 

• põhjendab inimeste ja 
riikide jätkusuutliku 
käitumise vajalikkust; 

• oskab hinnata 
enamlevinud ohte teda 
ümbritsevas keskkonnas, 

loeng,  
arutelu,  
rühmatöö 
 

rühmatöö kirjeldada 
erinevaid  
1. julgeolekuriske, sh Eesti 
Vabariigile ning selgitab 
nende maandamise 
võimalusi;  
2. Eesti riigikaitse 
strateegiat, ülesehitust ja 
ressursse. 

15. RIIGIKAITSE 
15.1 Eesti riigikaitse strateegia ja 
ülesehitus 
15.2 Kaitseliit - naiskodukaitse, noored 
kotkad, kodutütred 
15.3 Kaitsevägi - maavägi, merevägi, 
õhuvägi 
15.4 Sõda kui välispoliitika vahend 
15.5 Küberturvalisus 
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teab, kuidas nendeks 
valmistuda ning oskab ohu 
korral õigesti käituda (sh 
leida infot ja 
käitumisjuhiseid 
kriisiolukorras 
tegutsemiseks ning 
abistada abivajajaid end 
ohtu seadmata); 

• nimetab erinevaid 
julgeolekuriske, sh Eesti 
Vabariigile ning selgitab 
nende maandamise 
võimalusi 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Ettekanne perekonnaga seostuval vabalt valitud teemal.  
Referaat kehalise aktiivsuse mõjust tervisele ja elukvaliteedile. 
Kirjalik arutlus ja esitlus vähemalt ühel järgmistest teemadest: Diktatuur ja demokraatia; Inimõigused 21.sajandil;  
Sõja mõju ühiskonna arengule jmt. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatekse mitteristavalt.  
ÕV3 - hinnatakse eristavalt 
Hindamisülesanded on sooritanud vähemalt lävendi tasemel. 
 
1. esitab iseseisvad tööd vastavalt esitatud nõuetele;  
2. kirjalikud tööd ja esitlused on sooritatud lävendi tasemel; 
3. osaleb aruteludes, praktilistes harjutustundides (kehaline kasvatus, riigikaitse). 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Mäeltsemees. S. (2013). Geograafia Gümnaasiumile I: Maailma ühiskonnageograafia. Rahvastik ja majandus. Tallinn: Avita 
Eesti ajaloo konspekt gümnaasiumi jaoks. Avita 2009 
Katrin Olenko, Anu Toots (2005). Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. Koolibri 
Mäeltsemees. S. (2013). Geograafia Gümnaasiumile I: Maailma ühiskonnageograafia. Rahvastik ja majandus. Töövihik. Tallinn: 
Avita 
Raudla, H. (2013). Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. I osa. Tallinn. Avita 
Raudla, H.. Palk, P., Viik, T. (2012). Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. II osa. Tallinn: Avita 
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Ney, M. (2016) Perekonnaõpetuse tööraamat. Gümnaasiumile. Tallinn: Maurus 
Kriiska, A., Mäesalu, A., Selart, A., Põltsam-Jürjo, I., Piirimäe, P. (2014). Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile. I osa. Tallinn: Avita 
Piirimäe, P., Seppel, M., Andresen, A., Pajur, A.  (2015). Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile. II osa. Tallinn: Avita 
Kriiska, A., Mäesalu, A., Selart, A., Põltsam-Jürjo, I., Piirimäe, P., Seppel, M., Andresen, A., Pajur, A., Tannberg, T.  (2017). Eesti 
ajalugu. Tallinn: Avita 
Adamson, A., Valdmaa, S.  (2001). Eesti ajalugu. Tallinn: Koolibri 
Vahtre, L. (2004). Eesti ajalugu. Gümnaasiumile. Tallinn: Ilo 
Mart Laar, Lauri Vahtre (2013). Eesti ajalugu gümnaasiumile I,II. Maurus Kirjastus  
Eesti ajalugu TV-kontuurkaardid 10. kl.  2007 Avita 
ajalehed (Stolitsa, Postimees, Kroonika), ajakirjad (Eesti ajalugu),   
http://istorik.org/, riigiteataja.ee 
Kodaniku käsiraamat 

 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 2  EKAP ehk 56  tundi 

 25 
 Kunstiained 

 
 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• eristab näidete alusel kunstiliike 
ja muusikažanreid;  

• võrdleb näidete alusel 
erinevaid kunstiliike ja 
muusikažanreid; 

• määrab kunsti- ja 
muusikakultuuri ajastuid 
ajateljel; 

köitev loeng,  
videote  vaatamine, 
muusika kuulamine, 
arutelu,  
rühmatöö,  

Rühmatöö: 
illustreeritud mõistekaart 
ühe ajaperioodi kohta 
muusikas ja kunstist või 
võrdleb näidete alusel 

● Kunstiliigid , muusikažanrid - 
nende teke ja areng läbi erineva 
ajatelje. 

● Eri ajastute kunsti ja muusika 
olulised  mõisted( esi-, antiik-, 
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• uurib ja kirjeldab kunsti- ja 
muusikateoste ajaloolist ja 
kultuuriloolist tausta 

ristsõnade 
lahendamine / 
koostamine,  
interaktiivne 
mõistekaart 

erinevaid kunstiliike ja 
muusikažanreid 

vara-kristlik, uusaeg, moodsa 
kunsti voolud).  

● Erinevate kunstistiilide ja 
muusikažanrite  tuntumad 
esindajad ja nende tuntumad 
tööd 

 tunneb maailma ning Eesti kunsti 
ja muusika olulisi teoseid ning 
seostab neid ajalooga;  

 
 
 

• tutvustab Eesti kunsti ja 
muusika eripära ja 
tähtteoseid, 

• koostab oma Eesti 
lemmikteostest virtuaalse 
kogu (3 kunstiteost + 3 
muusikateost), asetab 
valitud teosed ja nende 
autorid „suuremasse pilti”, 
analüüsides nende suhet 
vastava ajastu ja teiste 
autoritega ning esitleb 
seda. 

köitev loeng,  
muusika kuulamine, 
videote vaatamine, 
töölehtede täitmine 
ja nende arutelu, 
õues õpe,  
õppekäik 

Rühmatöö: Virtuaalne 
esitlus  3 Eesti päritolu 
lemmikautorit ja nende 
teosed/tööd;  võrdleb ning 
põhjendab oma valikuid 

● Eesti kunst ja muusika. 
● Maailmaa kunst ja muusika 
● Eesti tuntumat kunstnukud ja 

nende teosed. 
● Eesti tuntumat heliloojad ja 

nende teosed. 

 analüüsib oma suhet kultuuriga 
ja loomingulisust läbi vahetu 
kogemuse;   

 kasutab kunsti ja muusikat 
elukvaliteedi tõstmiseks ja 
isiksuse arendamiseks;  

• kirjeldab kogetud kunsti- ja 
muusikaelamust ja/või 
omaloomingu eelistusi; 

 mõistab ja esitleb ühte 
enda jaoks tähendusrikast 
muusika- või kunstiteost ja 
põhjendab oma valikut, 
kirjeldades selle 
emotsionaalset mõju 
endale 

praktiline töö,  
arutelu,  
rühmatöö,  
õuesõpe,  
õppekäik 

Praktilise töö või esitlus: 
teda kõnetavast kunsti või 
muusikateosest ( 
külastatud või veebis 
kuulatud/vaadatud 
kultuurisündmus), püüab 
leida enda ja oma õpitava 
eriala vahelist seost 
kunstiga, /muusikaga 

● Erinevad kunstistiilid / 
muusikažanrid ning nende mõju 
tänapäeval; 

● Kultuur inimese elus, oskus / 
võimalused siduda neid 
erialaliselt .  

● Meie lähipiirkonnas paiknevad 
kultuuriasutused ja seal 
toimuvad muusika ja 
kunstiüritused 
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• väljendab ennast läbi 
loomingulise tegevuse. 

• kirjeldab kogetud kunsti- ja 
muusikaelamust ja/või 
omaloomingu eelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte 
enda jaoks tähendusrikast 
muusika- või kunstiteost ja 
põhjendab oma valikut, 
kirjeldades selle 
emotsionaalset mõju 
endale 

kuulamine,  
arutelu,  
praktiline töö,  
õuesõpe,  
õppekäik 

Joonis: kehamaalingu või 
graffiti või optilise pildi või 
visuaalse taiese tegemine 
lähtuvalt muusikapalast 
ning jäädvustab fotona 
või- loovtöö/grupitöö: 
lavasta häppening või 
installatsioon lähtuvalt 
oma erialast 

● Kaasaegne muusika ja kunst   
● XX-XXI saj. erinevad kunsti liigid 

(kehakunst, graffiti, häppening, 
installatsioon, foto-,videokunst, 
performance,netikunst);  

● Erinevad materjalid /vahendid 
kunsti/muusika edastamiseks 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

esitluse vormistamine, 
leiab veebist  kaasaaegse kunsti esitamise või tegemise  võimalusi 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.  
Mooduli jooksul on sooritatud tööd: 
illustreeritud mõistekaart ühe ajaperioodi kohta muusikas ja kunstist või võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 
muusikažanreid; 
virtuaalne esitlus :valib 3 Eesti päritolu lemmik autorit ja nende teosed/tööd, võrdleb ning põhjendab oma valikuid; 
praktilise töö või esitluse teda kõnetavast kunsti või muusikateosest; 
joonistab kehamaalingu või graffiti või optilise pildi või visuaalse taiese lähtuvalt muusikapalast ning jäädvustab fotona 
või- loovtöö/grupitöö: lavasta häppening või installatsioon lähtuvalt oma erialast; 

Hindekriteerium  Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel.  

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal 

1. Olga Liventseva. Muusika. E-kursus Moodle keskkonnas  
2. Lord., M. Muusika ajalugu antikajast tänapäevani. Tallinn : KOOLIBRI, 2009 
3. Э.Карп, Мулдма М. Музыка. Учебник.Tallinn : KOOLIBRI, 2008 
4. Мулдма М. Музыка. Рабочая тетрадь. Tallinn : KOOLIBRI, 2008 
5. Кулль И. История эстонской музыки. Tallinn : KOOLIBRI, 2006  
6. Ella Tšernobai. E-kursus Kunst Moodle keskkonnas https://moodle.ivkhk.ee  
7. Tiiu Viirand. Kunstiraamat noortele. Kunst, 1984 
8. E. Tšernobai, I.Mironova. Arhitektuuri ajalugu. E-kursus Moodle keskkonnas: https://moodle.ivkhk.ee 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 2  EKAP ehk 56  tundi 

 26 
Multimeedia toote disain 

 

Eesmärk:  Õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised ja oskused graafika rakendustarkvara kasutusvaldkondadest, ja oskab neid eesmärgipäraselt kasutada. 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

 tunneb erinevaid graafika 
failivorminguid ja nende 
kasutamist;  

 tunneb graafikatarkvara võimalusi 
ja erinevusi; 

• teab ja tunneb 
arvutigraafika liike, nende 
kasutamise viise ja 
võimalusi IT valdkonnas; 

• nimetab ja selgitab graafika 
tüübid;; 

loeng 
iseseisva töö- esitlus 
praktiline töö 
õpimapi koostamine 

Praktiline töö: 
Värvimudelite koostamine 

1. ARVUTIGRAAFIKA  ALUSED 
1.1. Arvutigraafika erinevad 
rakendusvaldkonnad. 
1.2. Vektor- ja rastergraafika 
põhimõisted. Kolmemõõtmeline 
arvutitarkvara põhimõisted. 
1.3. Graafika faili põhiparameetrid 
1.4. Erinevate graafikapakettide 
tutvustamine. 
1.5. Värvimudelid (RGB, CMYK, YUV) 

 kasutab pilditöötlusprogramme 
erialaste projektide teostamiseks; 

 teab erinevaid pilditöötlus 
programme, nende faile ja 
kasutamisloogikat; 

 loob ja teab graafikat 
erinevates meediumites 
kasutamiseks; 

 valib vastavalt vajadusele 
sobiv failivorming; 

praktilised 
kujundustööd 
tööde esitlemine ja 
analüüs 
õpimapi koostamine 

Praktiline töö: 
Kujundamine vastavalt 
etteantud ülesandele 

2. RASTERGRAAFIKA  (PHOTOSHOP, 
GIMP) 
2.1. Tutvustamine tarkvaraga 
2.2. Programmi peamised funktsioonid 
ja tööriistad 
2.3.Tarkvara ja veebilehed  
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 teostab tööde korrektsust 
ja vastavust etteantud  
nõuetele; 

 kasutab  vektoriprogramme 
erialaste projektide teostamiseks; 

 teab vektorigraafika 
programmide tüüpe ning 
kasutamisloogikat; 

 kasutab erinevaid jooniste 
meetodid; 

 kasutab programme 
eriefekte; 

 teostab tööde korrektsust 
ja vastavust etteantud  
nõuetele; 

praktilised 
kujundustööd 
tööde esitlemine ja 
analüüs 
õpimapi koostamine 

Praktilinesed töö:  
kalender 

3. VEKTORIGRAAFIKA  
(ADOBEILLUSTRATOR,CORELDRAW, 
INKSCAPE)  
3.1. Töökeskkond ja selle erinevad 
lisaaknad 
3.2. Tööriistad, nende alajaotused ja 
funktsioonid 
 

 loob firmagraafikat lähtudes 
kliendi vajadustest; 

 kujundab ja küljendab planeeritud 
trükise arvestades kujundamise 
põhimõtetega; 

 saab aru logo olemusest ja 
kasutuspõhimõtetest; 

 oskab lugeda stiiliraamatut 
ja sellele vastavalt 
firmagraafikat rakendada; 

 loob sobiva ideelise ja 
kujunduslahenduse; 

 viib kujunduse ülesande 
tingimustes sõnastatud 
väljundformaatidesse. 

Kujundusprojekt Kujundusprojekt 
„Kodulehekülg“ vastavalt 
etteantud ülesandele: 
kavand, teostus ja analüüs 

4. FIRMAGRAAFIKA  LOOMINE 
4.1.Logo ja firmagraafika stiilid, arengud 
ja analüüs. Logo kavandamise ja 
kasutamise põhimõtted. 
4.2. Visuaalne identiteet. Stiiliraamatu 
analüüs ja kasutamine. 
4.3. Firmagraafika kasutamine 
erinevatel väljunditel 
 
5. KODULEHEKÜLJE KUJUNDUSE 
LOOMINE  
5.1. Ideekavandite loomine ja 
arendamine vastavalt ülesande 
tingimustele 
5.2. Teostus arvutiprogrammide abil 
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Harjutustööde viimistlemine ja õpimapi vormistamine 
Projektide viimistlemine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane: 
• planeerib töö- ja lahenduskäigu, tegevus- ja ajakava, lähtudes etteantud ressurssidest 
• oskab põhioskuste ulatuses kasutada professionaalset vektor- ja rastergraafikaprogrammi 
• teab kirja kujunduse osana kasutamise põhimõtteid, oskab kujunduses kasutada erinevaid kirjatüüpe 
• saab aru logo olemusest ja kasutuspõhimõtetest 
• oskab lugeda stiiliraamatut ja sellele vastavalt firmagraafikat rakendada 
• loob sobiva ideelise ja kujunduslahenduse 
• teostab oma kavandeid ettenähtud suuruses ja sobivas tehnikas 
• viib kujunduse ülesande tingimustes sõnastatud väljundformaatidesse 

Hindekriteerium Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

https://helpx.adobe.com/ru/support/premiere-pro.html  
https://www.canon.ru/youconnect/learn/  
https://helpx.adobe.com/ru/support/photoshop.html  
http://manual.audacityteam.org/index.html 
 
Photoshop, Gimp (Raster) 
http://avidreaders.ru/read-book/photoshop-dlya-nachinayuschih.html 
http://rubooks.org/book.php?book=10380&page=1 
https://photoshop.demiart.ru/book-CC/topics.html#dynamicpod_reference_21 
https://docs.altlinux.org/books/altlibrary-gimp-20091012.pdf 
 
Illustrator (Vector) 
http://illustrator.demiart.ru/book10/ 
http://illustrator.demiart.ru/books/book_illustrator.pdf 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 2  EKAP ehk 56  tundi 

 27 
 Õpioskuste kujundamine 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 
kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• analüüsib ennast õppijana, oskab 
lahendada ettetulevaid 
probleeme, orienteerub 
kutseõppeasutuse 
õppekeskkonnas; 

• analüüsib ennast õppijana, 
tuues välja oma tugevad ja 
nõrgad küljed; 

• nimetab ja leiab oma kooli 
erinevad teenindusüksused;  

• nimetab õpilase õigused ja 
kohustused vastavalt 
õppetööd reguleerivatele 
dokumentidele; 

• eristab erinevate 
õppimisvõtete ja 
õpitingimuste mõju 
õppimisele;  

• analüüsib enda edu ja 
ebaedu koolis ning oskab 
lahendada ettetulevaid 
probleeme; 

• teab, kuidas säilitada head 
vaimset tervist; 

miniloeng  
arutelu   
SWOT  
ajurünnak  
grupitöö 
 

Arutlus 
Analüüs 
Tööleht 
Eneseanalüüs  

1. ÕPPIMINE   
1.1 Õppimisvõtted  
1.2 Õpistiilid   
1.3 Õpitingimused   
1.4 Iseseisva töö tegemine  
Hindamisülesanneteks valmistumine   
1.5 Kutseõppeasutuse struktuur   
1.6 Õpilaste õigused ja kohustused  
1.7 Kutsehariduse võimalused  
 
2. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE   
2.1 Edu ja ebaedu   
2.2 Probleemid ja nende lahendamine 
Vaimne tervis 
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• planeerib aega võimalustele ja 
eesmärkidele vastavalt; 

• eesmärgistab ja kavandab 
oma õppimist;  

• mõistab eesmärkide 
seadmise olulisust 
õppeprotsessis;  

• planeerib aega ja hindab 
koostatud plaani täitmist. 

kalenderplaani 
koostamine ja 
analüüs 

Enesehindamine 
Praktiline töö 
Ajakasutuse analüüs 

3. AJAPLANEERIMINE JA EESMÄRKIDE 
SEADMINE   
3.1 Eesmärgid.  
3.2 Ajakasutus ja prioriteedid.  
3.3 Motivatsioon.  
3.4 Tegevuste kaardistamine, olulisus ja 
ajakulu, vaba aja planeerimine.  
3.5 Saboteerimine ja ajataju erinevused.  
3.6 Aja planeerimine eesmärkidest 
lähtuv.  
3.7 Iseseisvate tööde  planeerimine. 

 kasutab IKT vahendeid 
sihipäraselt ja otstarbekalt; 

• kasutab igapäevaselt 
õppeinfosüsteemi;  

 kasutab õppeprotsessis  
erinevaid IKT lahendusi;  

• vormistab esitatavad tööd 
korrektselt etteantud 
juhendi alusel 

 

rühmatöö 
praktiline töö 

Kirjaliku töö loomine, 
vormistamine  ja jagamine 
OneDrive keskkonnas 

4. IT  
4.1 Õppeinfosüstemi kasutamine  
4.2 ID, sertifikaadid, tarkvara, turvalisus  
4.3 E-post   
4.4 OneDrive, Pilvelahendused, 
jagamine  
4.5 Kirjalike tööde vormistamine  
4.6 Moodle HITSA  
4.7 Kooli veebileht  
4.8 Blogid  
4.9 Sotsiaalmeedia  
4.10 Info leidmine 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

 Eneseanalüüsi koostamine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Moodul loetakse arvestatuks kui õpilane on sooritanud kõik hindamisülesanded vähemalt lävendi tasemel. 
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Hindekriteerium nimetab enda tugevad ja nõrgad küljed ning selgitab, kuidas tugevaid külgi ära kasutada ja nõrkadest jagu saada;   
selgitab, millist õpistiili ta eelistab; selgitab, milliseid õppimisvõtteidja  kui tulemuslikult  kasutab;   
selgitab, milliseid õpitingimusi eelistab ning mis teda takistavad;   
kirjeldab õppetöö korraldust, tugisüsteemi, toetuste taotlemise tingimusi õppekorraldust reguleerivate dokumentide põhjal 
ning  annab hinnangu oma toimetulekule koolis. 
püstitab lähemad ja kaugemad eesmärgid ning kavandab tegevused eesmärkide saavutamiseks;  
annab hinnangu enda motivatsioonile; kaardistab enda tegevused ja annab hinnangu prioriteetidest lähtuvalt;   
koostab nädala kalenderplaani (õppevõlgnevuste korral) ja ning analüüsib seda. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Burnett, G. Õpime õppima. Kadajas H.M. Õppima õppimine ja õppima õpetamine.   
Kree, S. Sotsiaalpsühholoogia 2. Laius, A., Rannikmäe, M. Kriitilise ja loova mõtlemise kujundamine loodusainete tundides.   
Opti koduleht http://www.optipartners.net/instrumendid/Filmid/.   
Sirk, M. Õpiobjekt Õppija iseärasused ja nende arvestamine õpiprotsessis http://erinevadoppijad.weebly.com/.   
Tani-Jürisoo, Koidu jt. Õppides loon ennast.  
Terviseinfo võrgustik http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid.  
Reinsalu, Ardo. Praktiline ajajuhtimine.  
Õpetajaraamat kutseõppeasutuse õpetajale Karjääri planeerimise oskuste kujundamine kutseõppes.   
Video Forrest Cump. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 2  EKAP ehk 56  tundi 

 28 
 Individuaalne valikaine 

 
 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane on mitmekülgne ja osaleb huvitegevuses. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

• tegeleb kas sportimise, muusika 
või muu huvitegevusega 
regulaarselt või osaleb 
vabatahtlikus tegevuses; 

• valib endale sobiva huvi-või 
vabatahtliku tegevuse 
vabaks ajaks; 

• osaleb regulaarselt huvi- või 
vabatahtlikus tegevuses; 

• tutvustab oma hobisid või 
vabatahtlikku tegevuses 
osalemist grupikaaslastele 

arutelu 
praktiline huviringis 
osalemine 

Tõend treenerilt või 
ringijuhendajalt või 
vabatahtliku tegevuse 
koordineerijalt  regulaarse 
huvitegevuses  

1. VABA AEG 
1.1. Vaba aja sihipärane kasutamine. 
Vaba aja huvitegevused.  
1.2. Sportimisvõimalused koolis ja 
väljaspool kooli. 
1.3. Hobid.  
 

• on kursis noortele suunatud 
huvitegevuse sh  eriala toetava 
huvitegevuse (õpilasfirmad, 
häketonid, erinevad 
õpilaskonkursid, kutsevõistlused 
jne)  ja vabatahtliku töö 
võimalustega koolis ja piirkonnas; 

• kirjeldab huviringis 
osalemist või hobiga 
tegelemist või vabatahtlikku 
tegevust õpitava erialaga 
seonduvalt; 

• osaleb vabatahtlikuna 
ürituse korraldamisel ja 
reflekteerib oma osalust 
selles 

• osaleb õppekäigul 
noortekeskusesse või 

arutelu 
rühmatöö 
õppekäik 
 

Õppekäigu raport 
Mõttekaart 
Tõend vabatahtlikus 
tegevuses osalemise kohta` 
 

2. HUVI- JA VABATAHTLIKU TEGEVUSE 
VÕIMALUSED 
2.1. Huviringid koolis ja noortekeskutes. 
2.2. Vabatahtliku tegevus.Vabatahtliku 
tegevuse võimalused koolis ja linnas 
2.3. Erialase töö oskuste areng läbi huvi- 
ja vabatahtliku tegevuse. 
2.4. Huvi- ja vabatahtliku tegevuse 
käigus arendatavad oskused. 
Erialase töö oskustega seostamine. 
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vabatahtlikku tegevust 
organiseerivasse asutusse 

• väärtustab looduskeskkonda ja 
õues liikumist; 

• osaleb organiseeritud 
keskkonnateadlikkust 
tõstavas tegevuses 
looduskeskkonnas; 

• valmistab meeskonnatööna 
ühe keskkonnatedlikkusega 
seotud posteri, video või 
mängu  

matkal või 
keskkonnateadlikkuse 
tõstmisega seotud 
üritusel osalemine  
 

Tööleht 
Meeskonnatööna 
poster/video/mäng 
keskkonnateadlikkuse 
teemadel  

3. KESKKONNATEADLIKKUS 
3.1. Keskkonnainvesteeringute keskuse 
või loodusmaja külastus 
3.2. Osalemine rühmaga matkal 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Rühmatööna mõttekaardi ja posteri/video/mängu  valmistamine 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 Hinnatakse mitteeristavalt. 
 

Hindekriteerium Hinne on “arvestatud”, kui õppija osaleb regulaarselt huvitegevuses, osaleb vabatahtlikuna ürituse korraldamises ja matkal ning 
sooritab hinnatavad ülesanded lävendi tasemel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

1. Keskkonnainvesterringute koduleht. https://www.kik.ee/et 
2. https://www.eesti.ee/est/kontaktid/noortekeskused 
3. https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/ 

 
  

https://www.kik.ee/et
https://www.eesti.ee/est/kontaktid/noortekeskused
https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 6  EKAP ehk 156  tundi 

 29 
 Ettevalmistus tootja sertifikaadi eksamiks 

 
 

Eesmärk: Võimalus valmistuda tootja sertifikaadi eksamiks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Seotud põhiõpingute moodulite eelnev läbimine. 

Õpetajad: Koolitajad 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

Õpiväljundid on soetud 
erialaõpingutega ning püstitatakse 
vastavalt tootja sertifikaadi teemale. 

Lepitakse kokku 
sertifikaadieksami läbiviijaga. 

Lepitakse kokku 
sertifikaadieksami 
läbiviijaga.. 

Lepitakse kokku 
sertifikaadieksami 
läbiviijaga. 

Lepitakse kokku sertifikaadieksami 
läbiviijaga. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Iseseisevad tööd lepitakse kokku sertifikaadieksami läbiviijaga. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse mitteeristavalt 
Lepitakse kokku sertifikaadieksami läbiviijaga.   

Hindekriteerium  Eduka eksami soorituse korral väljastatakse sertifikaat 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

 Lepitakse kokku sertifikaadieksami läbiviijaga. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 2  EKAP ehk 56  tundi 

 30 
 Erialased meistriklassid 

 
 

Eesmärk: Meistriklassi eesmärk on pakkuda õppijale võimalust õppida täiendavaid erialaseid aktuaalseid teemasid professionaalide (tööandjad, koolitajad) käe all. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Seotud põhiõpingute moodulite eelnev läbimine. 

Õpetajad: Tööandjad, koolitajad 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

Õpiväljundid on soetud 
erialaõpingutega ning püstitatakse 
vastavalt meistriklassi teemale. 

Lepitakse kokku meistriklassi 
läbiviijaga. 

Lepitakse kokku 
meistriklassi 
läbiviijaga. 

Lepitakse kokku 
meistriklassi läbiviijaga. 

Lepitakse kokku meistriklassi 
läbiviijaga. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Iseseisevad tööd lepitakse kokku meistriklassi läbiviijaga. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.  Mooduli hinde kujundamine lepitakse kokku meistriklassi läbiviijaga.  

Hindekriteerium  Lävendi saavutamiseks osaleb õpilane meisrtiklassides. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

 Lepitakse kokku meistriklassi läbiviijaga. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 1  EKAP ehk 26  tundi 

 31 
 Häketonidel osalemine 

 
 

Eesmärk: Osalemine erialaga seotud häketonidel. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Seotud põhiõpingute moodulite eelnev läbimine. 

Õpetajad: Häketoni korraldaja 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

Õpiväljundid on soetud 
erialaõpingutega. 

Lepitakse kokku häketoni 
läbiviijaga. 

Lepitakse kokku 
häketoni läbiviijaga. 

Lepitakse kokku häketoni 
läbiviijaga. 

Lepitakse kokku häketoni läbiviijaga. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

hindamine) 

Iseseisevad tööd  lepitakse kokku häketoni läbiviijaga.. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hinde kujundamine lepitakse kokku häketoni läbiviijaga. 

Hindekriteerium Lävendi saavutamiseks osaleb õpilane Häketoni väljaööamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Lepitakse kokku häketoni läbiviijaga. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus 
 

Maht 6 EKAP ehk 156  tundi 

 32 
 Täiendavad üldõpingud  

 
 

Eesmärk: Pakkuda õpilasele võimalust täiendada end üldharidusõpingutes (nt matemaatika, riigikaitse, keeleõpe vm) 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Õpetajad: Vastava üldharidusmooduli õpetaja 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

Õpiväljundid on seotud õpetatava 
mooduliga. 

Lepitakse kokku mooduli 
õpetajaga (õpetajatega). 

Lepitakse kokku 
mooduli õpetajaga 
(õpetajatega). 

Lepitakse kokku mooduli 
õpetajaga (õpetajatega). 

Lepitakse kokku mooduli õpetajaga 
(õpetajatega). 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

hindamine) 

Lepitakse kokku mooduli õpetajaga (õpetajatega). 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Lepitakse kokku mooduli õpetajaga (õpetajatega). Hinnatakse mitteeristavalt. 

Hindekriteerium Hindelised tööd on sooritatud vähemalt lävendi tasemel.  

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

Lepitakse kokku mooduli õpetajaga (õpetajatega). 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Maht 6 EKAP ehk 156  tundi 

 33 
 Täiendav praktika 

 
 

Eesmärk: Pakkuda õpilasele võimalust täiendada end praktikaettevõttes (nt programmerija, veebiarendaja vm) 

Nõuded mooduli alustamiseks: on läbitud moodulid, mis toetavad läbitavad praktikat 

Õpetajad: 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
ülesanded 

Mooduli teemad 

Õpiväljundid on seotud läbitava 
praktikaga 

Lepitakse kokku enne praktika 
algus 

praktika Lepitakse kokku olenevalt 
praktika sisust. 

Lepitakse kokku olenevalt praktika 
sisust (praktikajuhendajaga). 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

hindamine) 

Lepitakse kokku mooduli praktikajuhendajaga. 

Mooduli hinde kujunemine: 
● Hindamisülesanded 
● Hindamiskorraldus 
● Hindamisjuhend 

 
Hindekriteeriumid 

Hinnatakse mitteeristavalt. 
Praktika on arvestatud, kui õpilane: 

• püstitab praktika eesmärgi ja täidab individuaalsed ülesanded konkreetseks praktikaks; 
• saavutab praktika õpiväljundid; 
• esitab korrektselt täidetud praktika dokumendid (praktikaleping, hinnanguleht, aruanne, praktika päevik); 
• osaleb praktikaseminaris andes ülevaate praktikast ning analüüsides oma toimetulekut praktikaülesannetega. 

Hindekriteerium Hindekujunemine: juhendaja hinnang, praktikaaruanne ja praktikaaruande kaitsmine seminaril. 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal/ 

• Praktikajuhend, praktikakord. 
• Praktikajuhendaja poolt koostatud abimaterjalid. 

 


