Informaatika, 10.klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid:
• õpilased omandavad elementaarsed vajalikud infotehnoloogiaalased terminid;
• õpilased omandavad baastegevused infotehnoloogia kasutamisel;
• õpilased oskavad hinnata turva- ja privaatsusriske kaasaaegses infoühiskonnas;
• õpilased oskavad sihipäraselt kasutada e-õppe keskkonda ning elektroonilisi
suhtluskanaleid;
• õpilasel on iseseisva töö oskused;
õpilasel on iseseisva koostöö oskused
• laieneb tehnoloogiline silmaring;
• tekib huvi uute tehnoloogiliste lahenduste vastu.

Õpitulemused:
Õpilane:
















orienteerub infotehnoloogias kasutatavas baasterminoloogias;
teab ja oskab kasutada arvuti riistvara põhikomponente;
orienteerub arvutitarkvaras,
teab ja oskab vältida arvutikasutamisega seotud ohte;
oskab valida tegevuse eesmärgile sobiva riist- ja tarkvara;
teab teksti sisestamise reegleid ja oskab koostada erineva struktuuriga tekste;
oskab organiseerida tööd „pilves“, kasutada on-line kontoritöö vahendeid;
leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral algatab
ise uue virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna;
kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt;
liitub keskkonnaga, valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale;
reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades;
koostab koostöös kaasõpilastega hüpertekstidokumente Wiki abil;
loob uut veebisisu ja taaskasutab enda võiteiste loodud veebisisu (tekstid, pildid,
audio, andmed), lähtudes intellektuaalomandi kaitse headest tavadest ja autori seatud
litsentsi tingimustest;
kasutab ratsionaalselt valitud märksõnu ning ühisjärjehoidjaid omaloodud või
internetist leitud sisu märgendades;
vistutab videoid, fotosid ja esitlusi veebilehe sisse, tellib RSS-voo;







eristab keskkondade turvatasemeid (nt http vshttps, turvasertifikaadid) ning arvestab
neid veebikeskkonda kasutades;
kasutab kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning noorte eteenuseid;
võrdleb kaht etteantud veebipõhist teabeallikat sobivuse, objektiivsuse/kallutatuse ja
ajakohasuse aspektist;
rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on
ettevaatlik võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste
inimeste identiteeti.

Õppesisu:
Infoühiskonna tehnoloogiad.
Internet suhtlus- ja töökeskkonnana. Infootsingu erinevad võtted ja vahendid.
Veebikeskkondadesse kasutajaks registreerumine, kasutajaprofiili loomine. Oma virtuaalse
identiteedi kaitsmine. Turvalise ja eetilise interneti-käitumise alused. Kooli infosüsteemide ja
e-õppekeskkonna kasutamise reeglid.
Eesti e-riik ja e-teenused. Isikutunnistuse kasutamine autentimisel ja digiallkirjastamisel.
Omavalitsuse veebilehelt e-teenuste leidmine ning kasutamine. Kodanikuportaali eesti.ee
kasutamine.
Personaalse õpikeskkonna loominesotsiaalse tarkvara vahenditega. Ajaveebi kasutamine
õpikogemuse refleksiooniks. Wiki ja veebipõhise kontoritarkvara kasutamine dokumentide
loomiseks koostöös kaasõpilastega. Ühisjärjehoidjate ja vookogude kasutamine.
Arendusprojekti alustamine ning selle tarvis veebipõhise koostöökeskkonna loomine. Sisu
tootmine ja taaskasutus, litsentsid. Esitluste, fotode, videote, audiomaterjali ja andmefailide
säilitamine, märgendamine ning jagamine veebikeskkonna vahendusel. RSSi tellimine.
Fotode, videote ja esitluste vistutamine veebilehele. Podcast’i loomine.
Osalus virtuaalses praktikakogukonnas. Veebipõhise koosoleku kavandamine ja pidamine,
dokumenteerimine. Rühmaarutelu korraldamine ning probleemipõhine õpe veebipõhises
keskkonnas. Rühma ajahaldus. Digitaalsete dokumentide versioonihaldus, koostöö ühe
dokumendi koostamisel.
Arendusprojekti lõpuleviimine. Projekti nähtavuse saavutamine veebivahenditega. Esitluse ja
projektiaruande koostamine. Rühma enesehinnang.

