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TÖÖSTUSINFORMAATIK
RAKENDUSKAVA

Mooduli nimetus

6
KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE 

ALUSED

Maht EKAP

Maht: 180 EKAP

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest;

koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani;

leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta;

koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, 
motivatsioonikirja sh võõrkeelse, sooviavalduse), lähtudes dokumentide 
vormistamise heast tavast;

mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimise;

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes 

Õpilane:

seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul 
rakendamise võimalustega;

analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku 
külgi;

mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonna;

mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;

mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis;

valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul;

HindamiskriteeriumidÕpiväljundid

käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

Õpetajad: Maimu Ruubas,Sirje Schumann, Toivo Treufeldt, Tõnu Tambur

Õpilane:

4. tase kutseõppe (kutsekeskharidus) esmaõpe

leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste 
kohta;
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koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve;

loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse;

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

selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse 
olemust;

kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid;

täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise 
näidistuludeklaratsiooni;

kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas 
valdkonnas;

võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja ja 
ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast;

leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega 
kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta;

kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riigiportaali 
eesti.ee;

selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat 
ettevõtluskeskkonda;

kirjeldab meeskonnatööna kultuuride vaheliste erinevuste mõju ettevõtte 
majandustegevusele;
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järgib üldtunnustatud käitumistavasid;

arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt 
makstava tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist;

nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi 
ja kirjeldab töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja 
vastutust;

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

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

tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides 
sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega;

kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju 
puhkemisel töökeskkonnas;

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

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

koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja 
vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt;

leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, 
tööajakorralduse ja puhkuse kohta;

kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii 
õppe- kui võõrkeeles;

kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja 
seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega;

Lk 3



selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi;
kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel;
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

analüüsib juhendamisel enda isiksust ja 
kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi;

Loeng ja arutelu Karjääri planeerimine 30

leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, 
erialade, praktika ja õppimisvõimaluste 
kohta;

Rühmatöö Isiksuse omadused; 

seostab kutse, eriala ja ametialase 
ettevalmistuse nõudeid tööturul 
rakendamise võimalustega;

Rollimäng Tööturg.

koostab õigesti elektroonilisi 
kandideerimisdokumente (CV, sh 
võõrkeelse, motivatsioonikirja, 
sooviavalduse, kaaskirja), lähtudes 
dokumentide vormistamise heast tavast;

Iseseisev töö Elukestev õpe.

valmistab ette ja osaleb 
näidistööintervjuul (sh võõrkeelse);

Õpimapi 
koostamine

Tööotsimise viisid.

koostab oma lühi- ja pikaajalise 
karjääriplaani;

Interaktiivne 
loeng

CV ja sellega kaasnevad dokumendid.

suuline eneseväljendus (sh. võõrkeelne); Praktiline töö Tööintervjuu.

ettevõtetega koostöös karjääripäeva 
korraldamine;

Suhtluspõhine 
loeng

Karjääri mõiste. Karjääripäev.

Õppevideo Positiivne mõtlemine ja 
suhtlemisoskuste arendamine.Töövõimlemine Otsustamis-, planeerimis- ja 
toimetulekuoskuste arendamine.Õppekeel 5

mõistab oma vastutust teadlike 
otsuste langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis;

Positiivne mõtlemine ja stressi 
maandamine läbi töövõimlemise.

Maht 
(Kon/Aasta)1
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mõistab majanduse olemust ja 
majanduskeskkonna toimimist;

kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, 
lähtudes ressursside piiratusest;

Loeng ja arutelu Majanduse alused 30

mõtestab oma rolli 
ettevõtluskeskkonnas;

selgitab nõudluse ja pakkumise ning 
turutasakaalu kaudu turumajanduse 
olemust;

Rühmatöö Turumajanduse olemus.

koostab elektrooniliselt oma leibkonna 
ühe kuu eelarve;

Iseseisev töö Nõudluse ja pakkumise mehhanism.

loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja 
kaudseid makse;

Praktilised 
harjutused

Konkurents ja hinnasüsteem

täidab etteantud andmete alusel 
elektroonilise näidistuludeklaratsiooni;

Projektõpe Tööjõuturg

kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel 
kultuuride vaheliste erinevuste mõju 
ettevõtte majandustegevusele

Esitluseks 
ettevalmistamine

Valitsuse roll ja funktsioonid

kasutab majanduskeskkonnas 
orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi 
„e-riik“;

Arutlev analüüs Riigieelarve, maksud ja nende olemus.

kirjeldab meeskonnatööna 
ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas 
valdkonnas;

Töölehed Pank ja pangateenused.
Õppekeel

5

selgitab ühe ettevõtte majandustegevust; E-riik.

 koostab elektrooniliselt lihtsustatud 
äriidee ja -plaani.

Ettevõtlus. 

Äriplaan. Riiklikud maksud. 
Majandusarvestuse alused.

1
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Matemaatika 5
loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja 
töötajate peamisi õigusi ning kohustusi 
ohutu töökeskkonna tagamisel;

Loeng ja arutelu Töökeskkonna ohutus. Töö-ohutuse ja 
töötervishoiu tagamise meetmed.

30

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

Rühmatöö Tööandja ja töötaja kohustused ja 
õigused.

tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb 
meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides 
sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi 
seoses tööõnnetusega;

Iseseisev töö Riskianalüüs ja selle olemus. 

kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi 
ja oma tegevust tulekahju puhkemisel 
töökeskkonnas.

Praktilised 
harjutused

Põhilised esmaabivõtted ja esmaabi 
vahendid töökohal. 

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

Juhtumianalüüs Tööseadusandlus.

leiab iseseisvalt töölepinguseadusest 
informatsiooni töölepingu, 
tööajakorralduse ja puhkuse kohta.

Õpimapi 
koostamine

Töölepingu seadus. 
Õppekeel

5

nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja 
käsunduslepingu peamisi erinevusi ja 
kirjeldab töölepinguseadusest tulenevaid 
töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust.

Köitev loeng, 
õppefilmid

Palga maksmise kord. 
Matemeetika

5

mõistab oma õigusi ja 
kohustusi töökeskkonnas 
toimimisel

1

Lk 7



arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, 
tükitöö ja majandustulemustelt makstava 
tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise 
töövõimetuse hüvitist.

Individuaalne töö Ametijuhend ja sisekorraeeskirjad. 

Analüüs Tsiviilseadustiku üldosa seadus. 
Võlaõigusseadus. Äritegevust 
reguleerivad õigusaktid. 

Töölepingu seadusest tulenevad 
üldised nõuded.
Töölepingu sõlmimise 
miinimumnõuded.

kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset 
ja mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui 
võõrkeeles.

Loeng ja arutelu Suhtlemise alused. 13

kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib 
telefoni- ja internetisuhtluse head tava.

Rollimängud Verbaalne ja mitteverbaalne 
suhtlemine.

järgib üldtunnustatud käitumistavasid. Praktilised 
harjutused

Ametlik ja mitteametlik suhtlemine.

selgitab tulemusliku meeskonnatöö 
eeldusi.

Rühmatöö Telefoni- ja internetisuhtlus

kirjeldab meeskonnatööna kultuuride 
vaheliste erinevuste mõju ettevõtte 
majandustegevusele.

Meeskonnatöö Üldtunnustatud käitumistavad.

Kontakti loomine. 
Erineva kultuuritaustaga kliendid.
Toimetulek probleemsituatsioonides.

Inimeseõpetus 5

LÕIMITAV OSA
Õppekeel 0,57 EKAP

Kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii õppekeeles.

käitub vastastikust suhtlemist 
toetaval viisil.

1
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Matemaatika 0,37 EKAP

Inimesõpetus 0,2 EKAP

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

23 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 
hindamisülesanne, mis on 
hindamise eelduseks? 

Mooduli nr

Kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist õppekeeles. Teab ja kasutab majandus, tööohutuse alase ja tööseadusandluse 
põhilisi mõisteid. Oskab mõista vastava seadusandluse sätete sisu.

Ettevõtluse alused. SA Innove 2007 
Eamets, R., Ernits, R. Ettevõtlikkusest ettevõtluseni. Mainor 2012

Roosipõld, A. Probleemsete situatsioonide lahendamine klienditeeninduses. Digitaalne õpiobjekt 2013, 
Põllula, K. Klienditeenindus: teenuse kujundamine ja sihtrühmad. Digitaalne õpiobjekt 2010. 

7. Osalenud meeskonnatöö rühmatöödes.

Oja, A. Klienditeenindus valguses ja varjus, ÄP kirjastus 2005

Mooduli nimetus

2. Kaitseb koostatud individuaalse lühi- ja pikaajalise karjääriplaani.
3. Esitanud kõik õppeaine nõutud kirjalikud ülesanded, läbinud kontrolltööd ja testid.

Pree, S. Kommunikatsioon. E-kursus 2010, [http://takommuniktsioon.wordpress.com]

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Schumann, S. (2012). Klienditeeninduse alused lihtsas keeles.
Õpetaja koostatud õppematerjalid

1. Kaitseb paaristööna koostatud lihtsustatud äriplaani.
Hinne “A” ehk lävend

Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav, selle eelduseks on kõikide hindamisülesannete täitmine lävendi 
(arvestatud) tasemel.
Individuaalsed hindamisülesanded esitatakse täiendavalt mooduli lõpus e-õpimapina, mis on mooduli kokkuvõtva 
hindamise eelduseks.

Iseseisva töö koostamise tulemusena oskab õpilane planeerida oma karjäärialaseid tegevusi ja tunneb 
äriplaani koostamise põhimõtteid, omab meeskonnatöö kogemust.

5. Omandanud töökeskkonnaohutuse põhitõed.
4. Osalenud praktilises töös, mis käsitleb erinevaid suhtlemistüüpe.

8. Omandanud esmaabi  põhialused.

Maht EKAP

6. Teadlik dokumentide koostamise headest tavadest.
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2

selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide 
elluviimisel ja lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-
juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid;

selgitab välja probleemi olemuse IT-taristu ülalhoius ja pakub lahenduse 

tunneb põhilisi IT-hangete dokumente, koostab neist lähtuvalt 
müügipakkumuse ja osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis;

selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, 
sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning 
erinevusi, kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja 
inglise keeles;
selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma 
tööle;

tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised 
probleemsituatsioonid, analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub 
võimalikke lahendusi;

koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab 

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab 
teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema 
müügipakkumiste koostamisel;

kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat;
järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust; 

koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades 
projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;

osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes, väljendab 
ennast keeleliselt;

selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega 
probleemülesannete lahendamisel ja järgib neid töösituatsioonides;

Õpetajad: Toivo Treufeldt, Lembit Edu, Olga Ilniskaja, Sirje Schumann, Irina Merkulova, Ilmar Ilinõh

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

HindamiskriteeriumidÕpiväljundid

nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;

Õpilane:

mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide 
elluviimisel, lähtub IT-strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest 
organisatsioonis;

Õpilane:

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, tunneb IT-taristu ülahoiu 
korraldamise põhimõtteid ning toimib oma õigusi ja kohustusi tundva organisatsiooni liikmena.

9
INFOTEHNOLOOGILISE TARISTU ÜLALHOID 

ORGANISATSIOONIS
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

selgitab iseseisvalt infotehnoloogia 
ülesandeid organisatsiooni eesmärkide 
elluviimisel 

Loeng IT korralduse alused. Organisatsioon 
ja IT. Organisatsioonide vajadused. IT 
mõju organisatsioonide infotöötlusele. 
IT roll organisatsioonis. IT eesmärgid. 
IT strateegia. 

22 1

lahendab juhendi abil meeskonnatööna 
lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid 
probleemülesandeid.

Rühmaarutelu Infovajadused, kliendisuhete 
haldussüsteemid (CRM), ettevõtte 
sisuhaldussüsteemid (ECM), otsuste 
toetamissüsteemid (DSS).

Praktiline töö Õppekeel 15
selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu 
korraldamise põhimõtteid ettevõttes, 
sellega seotud peamiste standardite ja 
raamistike põhimõtteid ning erinevusi, 
kasutab valdkonnaga seotud 
terminoloogiat arusaadavas õppe- ja 
inglise keeles

Loeng IT tugiteenused. Organisatsiooni 
infosüsteem Infosüsteemi roll 
organisatsiooni halduses.

Test

Rühmaarutelu
Praktiline töö

tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu 
valdkonnas tekkinud peamised 
probleemsituatsioonid ja analüüsib neid 
lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke 
lahendusi

Loeng Teenustaseme lepingute haldus 
Kliendi äriprotsesside ja 
teenustasemelepingu sidusus

20

mõistab infotehnoloogia 
ülesandeid organisatsiooni 
eesmärkide elluviimisel, lähtub 
IT strateegiast ja/või 
protsesside kirjeldusest 
organisatsioonis.

tunneb IT-taristu ülalhoiu 
korraldamise põhimõtteid, 
mõistab teenustaseme lepingu 
olemust ning selle mõju oma 
tööle;

nõustab lõppkasutajat IT-
taristu ülalhoiu küsimustes;

arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid õiges 
kontekstis;

18 1

Maht 
(Kon/Aasta)

1
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selgitab välja probleemi olemuse IT-
taristu ülalhoius ja pakub lahenduse 
lähtudes lõppkasutaja vajadusest

Rühmaarutelu

Rollimäng Õppekeel 15

mõistab hankeprotsessi 
põhimõtteid ja on suuteline 
osalema müügipakkumiste 
koostamisel

Koostab müügipakkumise etteantud 
spetsifikatsiooni alusel

Meekonnatööna 
(1 hankija) 
hankekeskkonnas 
spetsifikatsiooni 
koostamine, 

Hanked.

Võrdleb pakkumist etteantud hanke 
tingimustega

IT teenuslepingud. Infotehnoloogiliste 
lahenduste hindamine IT taristu 
arendamine

Loeng Projektihalduse alused 32

Matemaatika 17

Rühmatöö Projekti elukaar
Projektitöö Projekti meeskond, rollid ja vastutus

Praktiline töö Projekti plaan
Projekti haldamise infotehnoloogilised 
vahendid. Projekti juhtimine, projekti aruandlus.

IT alases projektis osalemine.

Inglise keel 17

Loeng Infoturve organisatsioonis Infoturbe 
põhialused. Infoturve organisatsioonis 

18

Test IT süsteemid: süsteemiarendus ja 
infoturve

koostab lihtsama ülesehitusega 
projektiplaani, kasutades 
projektihaldamise 
infotehnoloogilisi vahendeid;

koostab meeskonnatööna erialase 
projektiplaani, sh kirjeldab 
projektihaldamisega seotud peamisi 
toiminguid

järgib oma töös infoturbe 
põhimõtteid ja kehtivat 
seadusandlust;

selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, 
arvestab nendega probleemülesannete 
lahendamisel ja järgib neid 
töösituatsioonides

12 1

2

1
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Praktiline töö Asutuse tegevus: töös olevate 
süsteemide kaitse ülesanded. 
Infrastruktuuri turve

Rühmatöö Turvameetmete kirjeldamine.
Õppekeel

13
Toimepidevuse tagamine.

Hädaolukorrad ja nende käsitluse 
plaanimine.Prognoositavad arengud infoturbes.

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 0,75 EKAP

Õppekeel 1,5 EKAP

Matemaatika 0,75 EKAP

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

35 h

Selgitab iseseisvalt IT- taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning 
erinevusi, kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas inglise keeles;

Selgitab iseseisvalt IT- taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning 
erinevusi, kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppekeeles;

Kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast inglise keeles arusaadavalt;

Osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes, väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid 
valdavalt õiges kontekstis;

Standardite ja raamistikega (ITIL, ISKE) tutvumine. Projekti tarkvaras projekti vormistamine. 
Varunduskava koostamine

Kasutab andmete töötlemiseks tabelarvutust

Kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast ja õppe keeles arusaadavalt;

IT-ülalhoiu ja infoturbe dokumentide koostamine.

IT-ülalhoiu ja infoturbe dokumentide koostamine.
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Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 
hindamisülesanne, mis on 
hindamise eelduseks? 

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.

Hinne “A” ehk lävend

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine_vk/ 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui esitab õpimapi, mis sisaldab kõiki hinnatavaid ülesandeid. 
Rühmatöödena koostatud dokumentide esitlus ja kaitsmine.

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine

http://www.itjuhtimine.ee/et

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

http://kasiraamat.aripaev.ee/itjuhtimine 
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Mooduli nr

3

selgitab erinevate tehnoloogiate mõju kohtvõrgu turvalisusele;

teostab kohtvõrgu seiret, lähtudes esitatud nõuetest;

hindab kohtvõrkude jõudlust ja selle vastavust vajadustele ning 
mittevastavuse korral planeerib vajalikud muudatused;

selgitab abimaterjale kasutamata arvutivõrkude toimimise aluspõhimõtteid;
Õpilane:

HindamiskriteeriumidÕpiväljundid

ARVUTIVÕRGUD JA VÕRGUSEADMED

Õpetajad: Ilmar Ilinõh, Olga Ilniskaja, Kristjan Kivikangur

Maht EKAP

9

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

planeerib arvutivõrkude ehitamise ja haldamisega seotud ressursse; seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu aktiiv- ja passiivkomponente, 
järgib paigaldusreegleid ja levinud praktikaid, kasutades korrektseid 
töövõtteid ja protseduure;

paigaldab tööstusliku infovõrgu komponente (sh kaableid), võttes aluseks 
paigaldusreegleid ja lähtudes parimatest praktikatest;

paigaldab kohtvõrgu komponente (sh kaableid), võttes aluseks võrgu 
paigaldusreeglid;

teostab lähteülesande põhjal alamvõrgu ja võrgumaski arvutusi;planeerib ja seadistab võrguühendusi ja -seadmeid lähtuvalt arvutivõrgule 
esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest;

Mooduli nimetus

selgitab arvutivõrkude tööpõhimõtteid matemaatiliste ja füüsikaliste 
aluste põhjal ning seostab neid kasutatavate tehnoloogiatega;

Õpilane:

seadistab juhendamisel peamisi kommunikatsiooniprotokollide 
parameetreid (nt VLAN-d, marsruutimine jne) lähtuvalt olukorrast ja 
nõuetest;

planeerib vastavalt situatsioonile tööstusautomaatika infovõrkude 
ehitamise ja haldamise seotud ressursse lähtudes võrgudeülesande 
püstitusest ja hinnakirjast; seadistab arvutites ja seadmetes loogilisi võrguühendusi (sh IPv4, IPv6);

kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja seaduspärasuste seoseid arvutivõrkude 
tööpõhimõtetega;

kirjeldab abimaterjale kasutamata kohtvõrkudes kasutatavaid 
tehnoloogiaid;

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud arvutivõrkude tööpõhimõtete mõistmiseks ning 
lihtsamate võrkude ehitamiseks ja seadmete haldamiseks.
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

selgitab abimaterjale kasutamata 
arvutivõrkude toimimise aluspõhimõtteid 

Loeng Arvutivõrkude alused 32

kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja 
seaduspärasuste seoseid arvutivõrkude 
tööpõhimõtetega

Praktiline töö Arvutivõrgu mõiste, ajalugu ja 
tänapäevased kasutusalad. 

teostab lähteülesande põhjal alamvõrgu ja 
võrgumaski arvutusi

Erinevate suuruste ja arhitektuuriga 
võrgud. 

Võrgu komponendid – meediumid ja 
seadmed Füüsika 22

Võrgu protokollid. 

Kodeerimine ja kapseldus. 

Standardid. 

ISO OSI mudel. 

Füüsiline kiht. Elektrilise signaali 
edastamine ja vastuvõtt üle erinevate 
edastusmeediumite. 

selgitab matemaatiliste ja 
füüsikaliste aluste põhjal ja 
seostab kasutatavate 
tehnoloogiatega arvutivõrkude 
tööpõhimõtteid;

kirjeldab abimaterjale kasutamata 
kohtvõrkudes kasutatavaid ajakohaseid 
tehnoloogiaid

dokumenteerib nõuetekohaselt, kasutades korrektset terminoloogiat, 
kohtvõrgu planeeringu, taristu parameetreid, seadmete seadistusi ja 
seadistuste muudatusi;

koostab etteantud ülesande ja hinnakirja põhjal kohtvõrgu ehitamiseks 
kuluarvutuse;

1

Maht 
(Kon/Aasta)
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Kanalikiht. Ethernet protokoll. MAC 
aadress ja selle roll võrgus. Võrgukiht. 
IP aadressid ja nende roll võrgus. IPv4 
ja IPv6. Reserveeritud IP võrgud. IP 
võrkude alamvõrkudeks jaotamine. 

Transpordikiht. TCP ja UDP 
protokollid. Pordid. Seansikiht. Seansi 
mõiste ja loomine.

Esitluskiht. Esitluskihi protokollide 
tööpõhimõte. 
Rakenduskiht. Tuntumad rakenduskihi 
protokollid. 
Matemaatika 33

Loeng Võrguseadmed 

Kogemusõpe Kaablite paigaldus 

Praktiline töö Switchid – otstarve, töö- põhimõte
Ruuterid – otstarve, töö- põhimõte
Traadita võrgu seaded. 
VLAN – mis see on ja milleks 
kasutatakse.
Marsruutimine. Staatilised ruutingud. 

Ruutinguprotokollid - dünaamilised 
ruutingud. 

Võrgu ja seadistuste 
dokumenteerimine. 

paigaldab kohtvõrgu 
komponente (sh kaableid) 
võttes aluseks võrgu 
paigaldusreeglid ja lähtudes 
parimatest praktikatest.

seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu 
aktiiv- ja passiivkomponente, järgib 
paigaldusreegleid ja levinud praktikaid, 
kasutades korrektseid töövõtteid ja 
protseduure

134
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Loeng Tööstus võrguseadmed 

Kogemusõpe Tööstuses enamevinud kaablite 
paigaldus 

Praktiline töö Tööstusswitchid – otstarve, töö- 
põhimõte, erisus
Tööstusruuterid – otstarve, töö- 
põhimõte, erisus
Tööstuses enamkasutatavad traadita 
võrguseaded.

Loeng Võrguseadmed ja nende haldus 

Praktiline töö Switchid –seadistamine 

Probleemõpe Ruuterid –seadistamine 
Traadita võrgu seaded. 
VLAN – seadistamine switchides ja 
ruuterites. 
Marsruutimine. Staatilised ruutingud. 
Seadistamine. 
Ruutinguprotokollid - dünaamilised 
ruutingud. seadistamine. 
Võrgu ja seadistuste 
dokumenteerimine. 

teostab kohtvõrgu seiret lähtudes esitatud 
nõuetest

Loeng Vigade leidmine võrgus ja nende 
kõrvaldamine. Diagnostika tööriistad. 
Haldustarkvara. Monitooring.

selgitab erinevate tehnoloogiate mõju 
kohtvõrgu turvalisusele

Praktiline töö

seadistab võrguühendusi ja 
–seadmeid lähtuvalt olukorrast 
ja nõuetest;

seadistab juhendamisel peamisi 
kommunikatsiooniprotokollide 
parameetreid (nt VLAN-d, marsruutimine 
jne) lähtuvalt olukorrast ja nõuetest;

seadistab arvutites ja seadmetes loogilisi 
võrguühendusi (sh IPv4, IPv6);

seadistamisel ja planeerimisel 
arvestab infoturbe nõudeid 
lähtuvalt etteantud ülesandest 
ja situatsioonist;

paigaldab tööstusliku 
infovõrgu komponente (sh 
kaableid), võttes aluseks 
paigaldusreegleid ja lähtudes 
parimatest praktikatest

seadistab ja paigaldab peamisi 
tööväljavõrgu aktiiv- ja 
passiivkomponente, järgib tööstuses 
ettemääratud paigaldusreegleid ja levinud 
praktikaid, kasutades korrektseid 
töövõtteid ja protseduure

1

134

1

8

15
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Probleemõpe

hindab kohtvõrkude jõudlust ja selle 
vastavust vajadustele ning mittevastavuse 
korral planeerib vajalikud muudatused; 

Loeng Arvutivõrgu projekteerimine 10

koostab etteantud ülesande ja hinnakirja 
põhjal kohtvõrgu ja tööväljavõrgu 
ehitamiseks kuluarvutuse

Projekt Võrgu arhitektuuri planeerimine. 
Jõudluse arvutus, komponentide 
valimine. Kuluarvutus. 

Võrgu ehitamine ja 
dokumenteerimine.

Tööväljavõrkude arhitektuurne 
planeerimine. 
Jõudluse määramine, komponentide 
valimine. 
Tööstusvõrgu ehitamine ja 
dokumenteerimine.
Inglise keel. 11

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 0,5 EKAP

Matemaatika 1,5 EKAP

Füüsika 1 EKAP

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

35 h
Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

planeerib vastavalt 
situatsioonile arvutivõrkude ja 
tööstusvõrkude ehitamise ja 
haldamisega seotud ressursse 
lähtudes võrguülesande 
püstitusest ja hinnakirjast;

1

Kasutab dokumentide koostamisel ja suhtlemisel arvutivõrkudealast ja ingliskeelset terminoloogiat

Elektrotehnika alused. Digitaaltehnika alused.  Füüsikaliste nähtuste ja seaduspärasuste seoseid arvutivõrkude tööpõhimõtetega.

Arvusüsteemid. Kahend-, kaheksand- ja kuueteistkümnendsüsteem. Teisendused arvusüsteemides. Arvutused kahendsüsteemis. Tehted 
arvusüsteemides. Kuluarvestus. Andmemahtude ja andmekiiruste arvutused. 

Eristav hindamine. Mooduli hinde saamiseks on vaja esitada kõik praktilised tööd ja esitleda projekt

Hinne “5”

Arvutivõrgu projektis kulumaterjali arvutus, füüsikaliste aluste selgitamine ja turvalisuse nõuete 
selgitamine

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
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http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6i9q#euni_repository_10895
Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Praktiline näidislahendus on töötav ja järgib parimaid 
praktikaid, dokumentatsioonis on kasutatud korrektset 
õppe- ja ingliskeelset terminoloogiat. Projekti 
teostamiseks valitud tehnoloogiate valik on 
põhjendatud ja põhjendused veenvad. Projekti 
praktilisele teostamisele eelnevalt on tehtud 
dokumenteeritud analüüs tehnoloogiate valikuks. 
Projekti kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus. 
Hinnatava meeskonnaliikme panus hinnatakse 
meeskonna kaaslaste poolt väga suureks.

Praktiline 
näidislahendus on 
töötav ja järgib 
parimaid 
praktikaid, 
dokumentatsiooni
s on kasutatud 
korrektset õppe- 
ja ingliskeelset 
terminoloogiat. 
Projekti 
teostamiseks 
valitud 
tehnoloogiate 
valik on 
põhjendatud. 
Projekti 
kaitsmisel selgub 
iga 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols and Architecture.Comer, D. (2000).

Infotehnoloogia II, Arvutivõrgud ja multimeedia, (1998). Pihlau, Jaak. Tallinn : Külim, 1998. 207 lk 
Laaneoks, Erkki. Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. 200 lk 

Praktiline näidislahendus on töötav ning 
järgib osaliselt parimaid praktikaid. 
Dokumentatsioonis on kasutatud 
arusaadavat õppe- ja ingliskeelset 
terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub 
iga meeskonnaliikme panus ning 
hinnatava meeskonnaliikme panus 
hinnatakse meeskonna kaaslaste poolt 
piisavaks.
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Mooduli nr

4

suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada 
aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks;

Mooduli nimetus Maht EKAP

rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil 
meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse 
tagamiseks;

kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise 
vahendeid;

planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt 
lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid 
nõudeid;

selgitab kasutuses olevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi;

Õpiväljundid

ARVUTIVÕRKUDE HALDUS JA VÕRGUTEENUSED

selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi;

Õpilane:

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud arvutivõrgud ja võrguseadmed moodul
Õpetajad: Ilmar Ilinõh, Kalle Kolberg, Kristjan Kivikangur, Irina Merkulova, Marina Oleinik

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised arvutivõrkude haldamisest ja peamistest võrguteenustest ning oskab võrguteenuseid 
erinevates operatsioonisüsteemides seadistada ja monitoorida.

8

paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud tööstussüsteemide teenuseid;

planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset;

dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad 
võrguteenused;

planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused;

seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste 
tarkvaralisi lahendusi;

paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi;

paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi;

seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende 
põhimõtteid;

Hindamiskriteeriumid

dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud 
andmed;

Õpilane:
mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate 
tehnoloogiatega;
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

selgitab peamiste võrguteenuste 
toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi 

Loeng VÕRGU BAASTEENUSED. 
Kliendipoolne vaade võrguteenustele. 

16

selgitab kasutuses olevate võrguteenuste 
tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Arutelu 
(terminoloogia / 
teenused) 

Demonstratsioon 

Praktiline töö Inglise keel 13

Loeng 10

Arutelu 
(terminoloogia / 
teenused) Demonstratsioon 

Praktiline töö Matemaatika 10

Loeng VÕRGURAKENDUSED. Erinevad 
võrgurakendused. Erinevate 
tehnoloogiate kasutamine 
võrguteenuse pakkumisel.

20

Praktiline töö Õppekeel 22

Loeng VÕRGUTEENUSED 
VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu 

22 2

Praktiline töö Matemaatika 23

Võrguteenuse andmeside mahu 
mõõtmine. Võrguressursi hindamine 
(mõõtmine, prognoos, arvutamine).

arvutab võrguressursi ja põhjendab seda 
lähtuvalt võrguteenustest

planeerib kohtvõrgu ja 
Interneti koormustaluvuse 
lähtudes võrguteenuste 
vajadusest.

mõistab võrguteenuste 
tööpõhimõtteid ning nende 
seoseid kasutatavate 
tehnoloogiatega.

planeerib, paigaldab ja 
häälestab abimaterjale 
kasutamata võrguteenuseid ja 
nende seadistamiseks 
minimaalselt vajalikke 
baasvõrguteenuseid vastavalt 
lähteülesandele, järgib 
teenustele osutatavaid nõudeid.

virtualiseerib vähemalt kahel 
alternatiivsel tehnoloogial 
baseeruvalt erinevatel 
füüsilistel serveritel töötavad 
võrguteenused dokumenteerib 

tagab juhendamisel virtualiseerimise 
tehnoloogiat kasutades võrguteenuste 
toimimise. rakendab reaalset 
töökeskkonda simuleerivas olukorras 
abimaterjalide abil meetmeid 

paigaldab, seadistab ja haldab peamisi 
võrgurakendusi seadistab juhendamisel 
vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial 
baseeruvalt erinevatel füüsilistel 
serveritel töötavad võrguteenused

2

2

2

Maht 
(Kon/Aasta)
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Võrguteenuste konfidentsiaalsus, 
terviklikkus ja käideldavus.

Projekt Dokumenteerimine ja selle 
automatiseerimine.

20

Rühmatöö

Inglise keel 20

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 1,5 EKAP

Õppekeel 1 EKAP

Matemaatika 1,5 EKAP

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

31 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

võrguteenused dokumenteerib 
võrgulahenduse (parameetrid, 
võrguteenused, nende 
osutamiseks vajalikud 
ressursid, jälgimise viisid) ning 
kasutab vastavalt 
seadusandlusele võrguliikluse 
jälgimise rakendusi.

kasutab võrguliikluse jälgimise 
ja dokumenteerimise 
rakendusi.

dokumenteerib võrguteenuste ülalhoiu ja 
planeeringuga seotud andmed

abimaterjalide abil meetmeid 
võrguteenuste konfidentsiaalsuse, 
terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks.

Praktiline näidislahendus on töötav ning 
järgib osaliselt parimaid praktikaid. 
Dokumentatsioonis on kasutatud 
arusaadavat õppe- ja  inglisekeelset 
terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub 

2

Praktiline näidislahendus on töötav ja järgib parimaid 
praktikaid, dokumentatsioonis on kasutatud korrektset 
õppe- ja inglisekeelset terminoloogiat. Projekti 
teostamiseks valitud tehnoloogiate valik on 
põhjendatud ja põhjendused veenvad. Projekti 

Hinne “5”

Praktiline 
näidislahendus on 
töötav ja järgib 
parimaid 
praktikaid, 

Kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat

Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde ja testide sooritamine positiivsele hindele.
Mooduli hinne kujuneb näidislahenduse praktilise teostuse, esitatud aruande ja selle kaitsmise põhjal.

Mikrotiki ja GNS3 kursuse materjalidega tutvumine
     http://www.mikrotik.com/training/ 

     http://gregsowell.com/?page_id=951 
     http://academy.gns3.com/

Teisendused arvusüsteemides. Arvutused kahendsüsteemis. Tehted arvusüsteemides. Kuluarvestus. Andmemahtude ja andmekiiruste arvutused.

Kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)
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Mooduli nr

5

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Ilmar Ilinõh, Tatjana Shkarbanova

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud moodul Arvutivõrgud ja võrguseadmed

WINDOWS-OPERATSIOONISÜSTEEMIDE HALDUS
Mooduli nimetus

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Windows-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning 
haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud

terminoloogiat. Projekti kaitsmisel selgub 
iga meeskonnaliikme panus ning 
hinnatava meeskonnaliikme panus 
hinnatakse meeskonna kaaslaste poolt 
piisavaks.

Hindamiskriteeriumid
Õpilane:

8

põhjendatud ja põhjendused veenvad. Projekti 
praktilisele teostamisele eelnevalt on tehtud 
dokumenteeritud analüüs tehnoloogiate valikuks. 
Projekti kaitsmisel selgub iga meeskonnaliikme panus. 
Hinnatava meeskonnaliikme panus hinnatakse 
meeskonna kaaslaste poolt väga suureks.

Maht EKAP

praktikaid, 
dokumentatsiooni
s on kasutatud 
korrektset õppe- 
ja inglisekeelset 
terminoloogiat. 
Projekti 
teostamiseks 
valitud 
tehnoloogiate 
valik on 
põhjendatud. 
Projekti 
kaitsmisel selgub 
iga 

Õpiväljundid

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

paigaldab iseseisvalt Windows operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid 
paigaldusmeetodeid;

Õpilane:
paigaldab mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Windows-
operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid;

seadistab Windows-operatsioonisüsteemide teenuseid; 

http://www.projectfloodlight.org/blog/ Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

loob ja kasutab kujutisfaile;

http://openvswitch.org/ 
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

paigaldab iseseisvalt Windows 
operatsioonisüsteeme, kasutades 
erinevaid paigaldusmeetodeid

Loeng Windows operatsioonisüsteemi 
paigaldusvõimalused 

48paigaldab mobiilseadmetele, 
tööjaamadele ja serveritele 
Windows- 
operatsioonisüsteeme järgides 
parimaid praktikaid

Maht 
(Kon/Aasta)

kasutab korrektset Windows operatsioonisüsteemidega seotud õppe- ja 
ingliskeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Windows 
operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist;

paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete näitel, tagab nende toimimise 
tavaolukordades;

koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Windows-
tööjaamade ja - serverite paigaldamiseks ning haldamiseks vajaliku 
lahenduse;

planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristu keerukusele 
vastavalt taristu- ja tarkvaralahendused;

2

koostab abimaterjale kasutades paigalduse vastusefaile;

paigaldab Windows-operatsioonisüsteemide kataloogiteenuseid;

kasutades abimaterjale seadistab masspaigalduskeskkondi (nt Microsoft 
Deployment Toolkit);

kasutades abimaterjale koostab ja rakendab grupipoliitikaid ja erinevaid 
turvareegleid;

haldab kasutajaid ja Windowsi paigaldisi, kasutades Windows- 
operatsioonisüsteemidele omast kataloogiteenust ja grupipoliitikaid;

Lk 25



loob ja kasutab kujutisfaile Demonstratsioon Ketaste haldus Windowsis 

Praktiline harjutus Vastusefailid ja nende kohandamine 

Kujutisfailid, nende loomine, 
kohandamine ja kasutamine 

Inglise keel 39

Loeng Windows operatsioonisüsteemi 
seadistamine

Praktiline harjutus Teenused. Teenuste seadistamine. 
Tulemüür. Erinevad serveriteenused.
DHCP serveri seadistamine 
(masspaigalduse ja võrgust 
alglaadimisega seotud seadistused) 
Windows Deployment Services 
kasutamine 
Micosoft Deployment Toolkit’i 
kasutamine

paigaldab Windows-
operatsioonisüsteemide 
kataloogiteenuseid kasutades 
abimaterjale 

Loeng. Masspaigaldus

seadistab masspaigalduskeskkondi (nt 
Microsoft Deployment Toolkit)

Arutelu Kataloogiteenuste haldus. Kasutajate 
gruppide haldus, rühmapoliitikate 
haldus.

kasutades abimaterjale koostab ja 
rakendab grupipoliitikaid ja erinevaid 
turvareegleid

Praktiline harjutus Alternatiivsete operatsioonisüsteemide 
haldamine Windows vahendeid 
kasutades.

koostab abimaterjale kasutades 
paigalduse vastusefaile

seadistab Windows- 
operatsioonisüsteemide 
teenuseid

seadistab failiserveri seadistab 
kaugtööhalduse teenuseid seadistab 
servereid sh DHCP, DNS, veebiserverit

haldab kasutajaid ja Windowsi 
paigaldisi, kasutades Windows- 
operatsioonisüsteemidele 
omast kataloogiteenust ja 
grupipoliitikaid

2

2

39

24
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Paigaldab abimaterjale kasutades 
vajalikud taristuteenused väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete näitel, 
tagab nende toimimise tavaolukordades  

Loeng Taristu lahenduse planeerimine ja 
selle teostus 

5

Koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt 
sobiva ning asjakohase Windows- 
tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks 
ja haldamiseks vajaliku lahenduse

Probleemipõhine 
õpe

Projekti dokumenteerimine 22

Rühmatöö Õppekeel

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 1,5 EKAP

Õppekeel 1 EKAP

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

31 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 

Planeerib ettevõtte suurusele ja 
seal kasutatava taristu 
keerukusele vastavalt taristu- ja 
tarkvaralahendused

Korrektne Windows operatsioonisüsteemidega seotud inglise keelne terminoloogia.  Suhtlemine erialasituatsioonides, klienditoe osutamine. Erialase 
teksti koostamine.

On omandatud õpiväljundid ja  sooritatud praktilised tööd ja koostatud ning esitletud projekt.

2

Erialase teksti koostamine

Funktsionaalne lugemine (võõrkeelse dokumentatsiooni lugemine, mõistmine)

Projekt (meeskonnatööna näidisettevõtte vajaduste analüüs, tegevuskava koostamine, realiseerib 
projekti virtuaalkeskkonnas, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate 
kasutamine, viitamine) 

Terminoloogia ja igapäevakeele sümbioos. Suhtlemine erialasituatsioonides. Viisakusväljendid. Teenindussituatsiooni analüüs.
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Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

Mooduli nr

6

Maht EKAP

Hinne “5”

Õpilane: Õpilane:

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud moodul Arvutivõrgud ja võrguseadmed

http://www.microsoftvirtualacademy.com 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7t4a#euni_repository_10895 

8

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Õpiväljundid

Märkab ka kaudseid vajadusi ja sõnastab need.
Arvestab tootetoe ja lisateenuste olemasolu hinna 
kalkuleerimisel.
Põhjendab koostatud tegevuskava.
Põhjendab ja selgitab oma projekti realiseerimist.
Mõistab oma vastutust rolli täitmisel ja oma ülesannete 
tulemuse mõju projektile tervikuna.
Vastab retsensioonis, esitatud ka kohapeal tekkinud 
küsimustele, oskab analüüsida oma tööd.

Vajaduste 
väljaselgitamine, 
sõnastamine 
terminoloogiat 
kasutades, 
dokumenteerimin
e.
Arvestab 
tarkvaralitsentside 
hindu 
kalkulatsiooni 
koostamisel.
Kirjeldab 
põhitegevused 
lahti.
Arvestab 
häälestamisel 
turvanõudeid ja 

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Daniil Solomõkov, Tatjana Shkarbanova
Hindamiskriteeriumid

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Linux- või BSD-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning 
haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud ning väljendab end korrektses keeles ja tunneb erialast terminoloogiat.

Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine 
terminoloogiat kasutades, 
dokumenteerimine.
Koostab põhitegevuste nimekirja ja 
ajakava
Standardlahenduse realiseerimine, 
vajalikud teenused töötavad.
Mõistab oma rolli ja oskab selgitada selle 
täitmist projektis.
Lähtub esitlemise reeglitest, kasutab 
korrektset terminoloogiat ja erialast keelt, 
meeskonnatööna esitluse koostamine.

http://www.microsoft.com/et-ee/default.aspx 

LINUX/BSD-OPERATSIOONISÜSTEEMIDE HALDUS
Mooduli nimetus
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

koostab ja rakendab abimaterjale kasutades erinevaid turvareegleid;

planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristu keerukusele 
vastavalt taristu- ja tarkvaralahendused;

haldab kasutajaid ja Linux/BSD paigaldisi, kasutades 
operatsioonisüsteemidele omaseid kataloogiteenuseid ja 
keskhaldusvahendeid;

loob ja kasutab kujutisfaile;

paigaldab iseseisvalt Linux/BSD operatsioonisüsteeme, kasutades 
erinevaid paigaldusmeetodeid;

paigaldab mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Linux/BSD 
operatsioonisüsteeme, järgides parimaid praktikaid;

koostab abimaterjale kasutades paigalduse vastusfaile;

paigaldab Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldusteenuseid;

seadistab abimaterjale kasutades masspaigalduskeskkondi;

paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtte näitel, tagab nende toimimise 
tavaolukordades;

koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Linux/BSD 
tööjaamade ja - serverite paigaldamiseks ja haldamiseks vajaliku 
lahenduse;

seadistab Linux/BSD operatsioonisüsteemide teenuseid;

kasutab korrektset õppe- ja ingliskeelset Linux/BSD 
operatsioonisüsteemidega seotud terminoloogia;

kasutab korrektset Linux/BSD operatsioonisüsteemidega seotud õppe- ja 
ingliskeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Linux/BSD 
operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist;

haldab MAC OS X ja Windows-tööjaamu realiseeritud juurteenuste 
keskkonnas, kasutades Linux/BSD servereid ja nende abil pakutavaid 
teenuseid;

Maht 
(Kon/Aasta)
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paigaldab iseseisvalt Linux/BSD 
operatsioonisüsteeme, valides sobiva 
paigaldusmeetodi

Loeng Linux ja BSD operatsioonisüsteemi 
arhitektuur, ajalugu ja spetsiifika.

40

loob ja kasutab kujutisfaile Demonstratsioon Litsentside tüübid.

koostab abimaterjale kasutades 
paigalduse vastusefaile

Praktiline harjutus Unixilaadsed

operatsioonisüsteemid mobiil- ja 
sardsüsteemides (Embedded systems)

Ülevaade paigaldamise põhimõtetest.

Paigalduse automatiseerimine 
(Preseed, Kickstart)
Partitsioneerimine ja failisüsteemid.
Failisüsteemide kloonimise 
põhimõtted.
Süsteemiuuendused, distributsioonide 
(Upgrade)
Ülevaade virtualiseerimisest 
(konteiner-, para- ja 
täisvirtualiseerimine)

Õppekeel 22
kasutades abimaterjale seadistab 
masspaigalduskeskkondi

Loeng Ülevaade serveriteenustest (ldap, 
samba, dns, http, jt) 

paigaldab mobiilseadmetele, 
tööjaamadele ja serveritele 
Linux/BSD -
operatsioonisüsteeme järgides 
parimaid praktikaid;

seadistab Linux/BSD -
operatsioonisüsteemide 
teenuseid;

2

40 2
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paigaldab Linux/BSD -
operatsioonisüsteemide haldusteenuseid

Demonstratsioon 

Praktiline harjutus

koostab ja rakendab
abimaterjale kasutades
erinevaid turvareegleid 

Loeng

paigaldab abimaterjale kasutades 
vajalikud taristuteenused väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete näitel, 
tagab nende toimimise tavaolukordades

Demonstratsioon 

haldab MAC OS X ja Windows-tööjaamu 
realiseeritud juurteenuste keskkonnas, 
kasutades Linux/BSD servereid ja nende 
abil pakutavaid teenuseid

Praktiline harjutus 

teenuseid;

Ülevaade erinevatest konfiguratsiooni- 
ja masshaldussüsteemidest (Salt, 
Puppet, Ansible, Chef, Foreman jt)

haldab kasutajaid ja 
Linux/BSD paigaldisi, 
kasutades 
operatsioonisüsteemidele 
omaseid kataloogiteenuseid ja 
keskhaldusvahendeid

240
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Loeng Taristu lahenduse planeerimine ja 
selle teostus 

12

Rühmatöö Inglise keel 22
Projekti dokumenteerimine 

LÕIMITAV OSA  
Inglise keel 1 EKAP

Õppekeel 1 EKAP

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

31 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

planeerib ettevõtte suurusele ja 
seal kasutatava taristu 
keerukusele vastavalt taristu- ja 
tarkvaralahendused;

koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt 
sobiva ning asjakohase Linux/BSD -
tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks 
ja haldamiseks vajaliku lahenduse

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

kasutab korrektset Linux/BSD operatsioonisüsteemidega seotud inglise keelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Linux/BSD 
operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist

kasutab korrektset Linux/BSD operatsioonisüsteemidega seotud õppekeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Linux/BSD 
operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist

Praktiliste tööde sooritamine ja projekti esitlemine.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

Projekt koostamine, operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest 
lähtuvalt, projekti realiseerimine virtuaalkeskkonnas, turvareeglite järgimine  kasutajate ja teenuste 
haldamisel, töö nõuetekohane dokumenteerimine, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine.

2

Märkab kaudseid vajadusi ja sõnastab need.
Arvestab võimaluste ja ressurssidega paigaldusmeetodi 
valimisel.
Loob tsentraliseeritud autentimise.
Dokumenteeritud projekti tegevused kasutades 
korrektset terminoloogiat nii, et selle alusel oleks 
võimalik süsteem taastada, viitamine nii eesti kui 
inglisekeelsetele allikatele.
Oskab lisaks vastata küsimustele ja põhjendada oma 
valikuid.

Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine 
terminoloogiat kasutades, 
dokumenteerimine.
Ettevalmistatud kujutisfaili või 
automaatse paigaldusmeetodi alusel 
operatsioonisüsteemi paigaldamine, 
operatsioonisüsteem toimib ja vastab 
kliendi nõuetele.
Lisab ja kustutab kasutajakontosid ja 
määrab neile juurdepääsuõigusi.
Dokumenteerib projekti põhitegevused 
kasutades korrektset terminoloogiat.
Esitleb tehtud tegevused.

Vajaduste 
väljaselgitamine, 
sõnastamine 
terminoloogiat 
kasutades, 
dokumenteerimin
e.
Kohapeal 
valmistab ette 
kliendi 
nõudmistest 
lähtuvalt 
kujutisfaili või 
automaatse 
paigalduse.
Kasutajagruppide 
loomine, 

Hinne “5”
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Mooduli nr

7

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

RAKENDUSTARKVARA

Hindamiskriteeriumid

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Mooduli nimetus Maht EKAP

Õpetajad: Toivo Treufeldt, Marina Oleinik, Irina Merkulova, Lembit Edu

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

6

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6utn#euni_repository_10895

loomine, 
kasutajate 

valib ülesandele vastava rakendustarkvara ja kasutab seda ECDL tasemel;
teostab failihaldust ECDL tasemel;

kontrollib joonise mõõtkavale vastavust;

valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu;

Õpilane:

Õpiväljundid

Õpilane:

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused rakendustarkvara tüüpidest, kasutab peamisi grupitöö tarkvaralisi 
lahendusi, suudab seada konkreetseid eesmärke ja neid ellu viia.

selgitab raster- ja vektorgraafika olemust, parameetreid ja 
kasutusvaldkondi;

arvestab graafikafailide töötlemisel väljundseadme liiki ja võimekust;

joonestab 2D ja 3D jooniseid ühes enamkasutatavas CAD programmis;
valmistab ette sobivate parameetritega faile erinevatele 
väljundseadmetele;

kirjeldab süsteemi- ja rakendustarkvara erinevusi ja kasutusvaldkondi;

valmistab ette joonise printimiseks vastavalt etteantud tingimusele;

nimetab grupitöö tarkvara liike ja kirjeldab iga liigi jaoks vähemalt ühte 
valmislahendust ja selle kasutamise võimalusi;

valdab peamisi raster- ja vektorgraafika töövõtteid;

kasutab jooniste ja eskiiside koostamiseks sobivat rakendustarkvara;

kasutab baastasemel kontoritöö tarkvara;
osaleb meeskonnatöös ja kasutab grupitöötarkvara;
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

Loeng Kontoritöö tarkvara I 

Test Süsteemitarkvara mõiste, liigid.   
Rakendustarkvara. Näiteid 
enamlevinud 
rakendustarkvarapakettidest, 
rakendustarkvara ja süsteemitarkvara 
ühildumisest ja kasutusvaldkondadest

Mõistekaart 
tarkvara kohta

Failihaldus. Failid ja kaustad. 
Failiformaadid. Faili või kausta otsing 
failisüsteemist

Loeng Kontoritöö tarkvara II 22

Praktilised tööd Tekstitöötlus. Vormindamine. 
Objektide paigutamine teksti ja nende 
vormindamine. Tabelid. Tabulatsioon. 
Kirjakooste. Dokumendimallid ja 
dokumendistiilid, nende 
vormindamine. Tabelite loomine ja 
kujundamine.

teostab failihaldust ECDL tasemel Matemaatiliste funktsoonide 
kasutamine tabelarvutuses

33

tunneb süsteemi- ja 
rakendustarkvara erinevusi

kirjeldab süsteemi- ja rakendustarkvara 
erinevusi ja kasutusvaldkondi

kasutab baastasemel kontoritöö 
tarkvara;

valib ülesandele vastava 
rakendustarkvara ja kasutab seda ECDL 
tasemel

selgitab grupitöö tarkvaraga seotud mõisteid ja pakub abimaterjalile 
tuginedes kliendile sobiva valmislahenduse;

kasutab sõnumivahetuse, dokumendihalduse, ajaplaneerimise ja failide 
ristkasutuseks mõeldud rakendusi ning pilveteenuseid;

1

1

kasutab korrektset rakendustarkvaraga seotud matemaatilisi funktsioone

22

Maht 
(Kon/Aasta)
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Tabelarvutus. Vormingud. Arvutamine 
ja funktsioonide kasutamine. 
Sorteerimine. Diagrammid. 
Liigendtabelid.

Esitluse loomine. Esitluse loomise 
põhireeglid, salvestamine erinevates 
formaatides. Teksti jt objektide 
lisamine ja vormindamine slaidil. 
Üleminekud ja animatsioonid. 
Ettekande tegemine koos 
slaidiesitlusega. Veebipõhised esitluse 
loomise võimalused. Internet.

Otsingumootorid, otsingu parameetrid. 
Portaal.
Infovahetus (kirjavahetus, posti- 
loendid ja uudisgrupid, otsesuhtlus 
internetis) 

Loeng Kontoritöö tarkvara III

Test Grupitöö tarkvara alused.   
Grupitöövahendid, nende 
kasutusvaldkonnad. Valmislahendused 
ja nende praktiline kasutamine;

Praktilised tööd Veebipõhised meeskonnatöö vahendid 

osaleb meeskonnatöös ja 
kasutab grupitöötarkvara;

nimetab grupitöö tarkvara liike ja 
kirjeldab iga liigi jaoks vähemalt ühte 
valmislahendust ja selle kasutamise 
võimalusi

selgitab grupitöö tarkvaraga seotud 
mõisteid ja pakub abimaterjalile 
tuginedes kliendile sobiva 
valmislahenduse  

18 1
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Sotsiaalmeedia keskkonnad ja nende 
kasutamine

Pilveteenused.  Enamlevinud 
pilveteenuste pakkujad. 
Kasutusvõimalused.  Failide haldus 
pilveteenustes.  Failijagamise 
keskkonnad. 

Loeng Arvutigraafika I

Praktilised tööd Joonestamise põhioskused (tüübid, 
etapid, formaadid, geomeetrilised 
objektid, kehad ja 3 vaaded)

Masinprojekteerimine. Sissejuhatus 
Masinprojekteerimiseks kasutatav Jooniste koostamise alused. Peamised 
jooniste koostamiseks kasutatavad 
objektid ja nende parameetrid. 
Objektide moodustamine hiire abil ja 
koordinaatide sisestamisega 
klaviatuurilt.

Objektidega manipuleerimine joonisel.

valmislahenduse  

20kasutab jooniste ja eskiiside 
koostamiseks sobivat 
rakendustarkvara;

joonestab 2D ja 3D jooniseid ühes 
enamkasutatavas CAD programmis 
kontrollib joonise mõõtkavale vastavust 
selgitab raster- ja vektorgraafika olemust, 
parameetreid ja kasutusvaldkondi

valdab peamisi raster- ja vektorgraafika 
töövõtteid

1
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Objektide parameetrite muutmine, 
objektide sidumine teiste objektidega. 
Kihtide kasutamine joonisel.

Graafikaelemendid. 
Graafikaelementide (faasid, polyline ja 
tekst) kasutamine, graafikaelementide 
omaduste muutmine eri kihtideks.

Mõõtmed. Joonise elementide 
mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete 
omaduste ja paigutuse valik. 
Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsus- 
nõuete tähistamine joonisel.

Objektide massiivid. Geomeetriliste 
elementide grupiviisiline 
joonestamine, objektide massiivid, 
nende loomine ja kasutamine.

Loeng Arvutigraafika II

Arutelu Arvutigraafika põhimõisted. 
Arvutigraafika liigid. 

Praktilised tööd Värvihaldus.  Värvimudelid ja nende 
võrdlus.
Graafika failivormingud. Plussid ja 
miinused.
Raster- ja vektorgraafika. 

valmistab ette joonise printimiseks 
vastavalt etteantud tingimusele

arvestab graafikafailide töötlemisel 
väljundseadme liiki ja võimekust

18valmistab ette sobivate 
parameetritega faile erinevatele 
väljundseadmetele;

valib vastavalt olukorrale sobivaima 
failivormingu

1
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Rakendusprogrammide sihipärane 
kasutamine (vähemalt ühe raster- ja 
ühe vektorgraafika programmi 
kasutamine). Arvutigraafika 
rakendusvaldkonnad. 

Trükigraafika. Trükigraafika 
kujundamine ja printimine. 
Kujundamise põhimõtted.

LÕIMITAV OSA
Matemaatika 1,5 EKAP
Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

23 h
Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 

väljundseadme liiki ja võimekust

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

http://www.libreoffice.ee/

Hinne “A” ehk lävend
Praktiliste tööde tulemusena peab õppija tõendama, et kõik mooduli õpiväljundid on saavutatud nõutaval tasemel.

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Praktiliste tööde teostamine, nende teostamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine.

Hinnatakse mitteeristavalt
Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane esitab õpimapi mooduli teemade kohta.  Praktiliste tööde tulemusena peab 

http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/grupitoo/

http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara/microsoft-word-2010

http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara/ms-excel-2010

Õpetaja koostatud õppematerjalid Moodles 

http://office.microsoft.com/et-ee
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Mooduli nr

8

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

Loeng Arvutitehniku töökoht ja 
ohutustehnika. Töökoha ergonoomika. 
Töövahendid. Ohutustehnika 
(elektriohutus sh maandused).

Test 

Rühmaarutelu 
Praktilised 
ülesanded 

Korraldab töökoha arvutite 
riistvara nõuetekohaseks 
käsitlemiseks

Loob töökohal tingimused arvutite 
riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks ja 
tagab isikliku ja töökeskkonna ohutuse

korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks;

Mooduli nimetus

IT-SÜSTEEMIDE RIISTVARA
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused IT-süsteemi riistvara käsitlemiseks kooskõlas töökeskkonna nõuetega.

10

 arvutab ja teisendab lähteülesande põhjal positsiooniliste arvsüsteemide 
ülesandeid;

 kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja seaduspärasuste seoseid arvuti 
riistvaraseadmete tööpõhimõtetega;

 paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite ja lisaseadmete 
riistvarakomponente, kasutades korrektseid töövõtteid;

 leiab valikust iseseisvalt arvutisüsteemi jaoks sobivad komponendid 
lähtuvalt süsteemi nõuetest ja vajadustest;

tuvastab IT-süsteemide riistvara tõrgete korral mittetoimivad riistvara 
komponendid;
paigaldab IT-süsteemide riistvara komponente ja lisaseadmeid;  koostab iseseisvalt PC tüüpi arvutisüsteeme vastavalt etteantud 

lähteandmetele, järgib koostepõhimõtteid ja reegleid;
 tuvastab levinumad riistvaraprobleemid, kasutab iseseisvalt riist- ja 
tarkvaralisi vahendeid;

valib arvutisüsteemidesse sobivad komponendid ja lisaseadmed;

HindamiskriteeriumidÕpiväljundid

1

komplekteerib tööjaamu ja servereid;

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Edu Lembit, Marina Oleinik, Irina Merkulova, Ilmar Ilinõh

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

Õpilane:

Maht 
(Kon/Aasta)

 kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide komponentide ja lisaseadmete 
tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid;

loob töökohal tingimused arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks 
ja tagab isikliku ja töökeskkonna ohutuse;

Õpilane:

6
Maht EKAP

Lk 39



Kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide 
komponentide ja lisaseadmete 
tööpõhimõtteid ning peamisi 
parameetreid 

Loeng Eriala terminoloogia, riistavara,

Leiab valikust iseseisvalt arvutisüsteemi 
jaoks sobivad komponendid lähtuvalt 
süsteemi nõuetest ja kliendi vajadustest

Test Dokumentatsiooni lugemine riistavara 
kohta 

Praktilised 
ülesanded 

Kuluarvestus.

Loeng Riistvara komplekteerimine ja remont 14

Praktilised 
ülesanded

Dokumentatsiooni lugemine riistavara 
kohtaKuluarvestus. 
Matemaatika

33

Riistvara komplekteerimine ja remont. 20

Füüsika 20

Kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja 
seaduspärasuste seoseid arvuti 
riistvaraseadmete tööpõhimõtetega

Eriala terminoloogia, riistavara 
põhiparameetrite tundmine, lühendite 
tundmine. 

Loeng Arvutite riistvara diagnostika. 16

Valib arvutisüsteemidesse 
sobivad komponendid ja 
lisaseadmed

Komplekteerib tööjaamu ja 
servereid

Paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite 
ja lisaseadmete riistvarakomponente

Paigaldab IT-süsteemide 
riistvarakomponente ja 
lisaseadmeid;

Paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite 
ja lisaseadmete riistvarakomponente, 
kasutades korrektseid töövõtteid

Praktilised tööd 
(arvutite riistvara 
komplekteerimine 
järgides 
ohutusnõudeid ja 
õigeid töövõtteid)

Tuvastab IT-süsteemide 
riistvara tõrgete korral 

Tuvastab levinumad riistvaraprobleemid, 
kasutab iseseisvalt riist- ja tarkvaralisi 

1

1

6

1

1
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Praktilised tööd Tüüpvead. Standardlahendused. 
Probleemide lahendamine. 
Ülddiagnostika vahendid. Veateated.

Probleemõpe Füüsika 13

LÕIMITAV OSA
Matemaatika 1,5 EKAP

Füüsika 1,5 EKAP

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

23 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

riistvara tõrgete korral 
mittetoimivad riistvara 
komponendid;

kasutab iseseisvalt riist- ja tarkvaralisi 
vahendeid nende likvideerimiseks

Õpilane valib arvutikomplekti 
koostamiseks vajalikud komponendid, 
koostab nendest arvutikomplekti, 
vajadusel tuvastab vigase 
riistvarakomponendi ning asendab selle.
Suudab selgitada arvutite riistvara 
seoseid füüsikaliste nähtustega ning 
kirjeldab kahend- ja 
kuueteistkümnendsüsteemide 
kasutusvaldkondi ning teostab 
arvusüsteemide vahelisi teisendusi.
 Lähtub esitlemise reeglitest, kasutab 
korrektset terminoloogiat ja erialast keelt.

Hinne “5”

Õpilane arvestab võimalusega antud projekti 
edasiarendamiseks, kriitiliste põhjenduste väljatoomine.
Suudab teostada keerulisemaid arvusüsteemide vahelisi 
teisendusi.

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Õpilane suudab 
põhjendada 
riistvara 
komponentide 
valiku paremust 
võrreldes 
võimalike 
alternatiividega 
ning tuvastab 
vigase 
riistvarakompone
ndi ka erijuhtudel 
ning kirjeldada 
võimalike vea 
tekkepõhjuseid.

Arvusüsteemid. Kahend-, kaheksand- ja kuueteistkümnendsüsteem. Teisendused arvusüsteemides. Arvutused kahendsüsteemis. 
Tehted arvusüsteemides. Kuluarvestus. Andmemahtude ja andmekiiruste arvutused. 

Elektrotehnika alused. Digitaaltehnika alused. Füüsikaliste nähtuste ja seaduspärasuste seosed arvutivõrkude tööpõhimõtetega

Arvutite riistvara projekti esitlus. Hindamise eelduseks on projekti dokumentatsiooni olemasolu, retsensiooni 
koostamine, küsimuste koostamine.

Kirjalik töö koos esitlusega ainetööprojekti ettevalmistamiseks. Komplekteerib  vastavalt kliendi 
vajadusest ja etteantud tingimustest arvuti ning paigaldab riistvara. Esitleb projekti ajakava ning 
retsenseerib ühe etteantud kaaslase projekti.
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http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=5yb1#euni_repository_10895 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6wti#euni_repository_10895 

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=87wv#euni_repository_10895 

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6x0b#euni_repository_10895  

Riistvara ja tehniline dokumentatsioon, Indrek Zolk, 2007

Õpetaja koostatud õppematerjalid 
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Mooduli nr

9

kirjeldab failisüsteemi ja juurdepääsu õigusi;

tuvastab vajadusel veebi- või kirjandusallikate abil seadmes kasutatava 
operatsioonisüsteemi ja selle versiooni;

Õpiväljundid

teostab vähemkasutatava (nt Linux) operatsioonisüsteemi haldustegevusi

Maht EKAP

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Tatjana Shkarbanova,  Edu Lembit

Õpilane:

paigaldab tööjaamadele ja serveritele vähemkasutatavaid 
operatsioonisüsteeme;

haldab kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu, 
kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid;

kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja 
haldamisel;

haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid;

seadistab ja uuendab vähemalt kolme erineva operatsioonisüsteemiga 
mobiilseadet;

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab operatsioonisüsteemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning tööjaamade, serverite, 
mobiilseadmete ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

6

selgitab erinevate operatsioonisüsteemide peamisi erinevusi;

Hindamiskriteeriumid

tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liigitust;

toob näiteid ja selgitab käsurea kasutamist;

Õpilane:

paigaldab tööjaamadele või serveritele mõeldud vähemkasutatava (nt 
Linux) operatsioonisüsteemi parimate praktikate kohaselt

nimetab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid;

selgitab operatsioonisüsteemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, 
funktsioone, põhimõisteid ja olemust;

OPERATSIOONISÜSTEEMID

selgitab operatsioonisüsteemide liikide ja põlvkondade erinevusi ning 
sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat;

Mooduli nimetus
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

Operatsioonisüsteemide teooria alused 26 1

(Inglise keel) 20
(Õppekeel) 20
Operatsioonisüsteemide teooria alused

Operatioonisüsteemide arengu ajalugu

Failisüsteem
Operatsioonisüsteemide struktuur. 
Põhiteenused, terminal services
Käsurida.
Mäluhaldus.
Litsentsid, nende tüübid.
Erinevad rollid ja administreerimise 
õigused.

tunneb operatsioonisüsteemide 
põhivõimekusi ja liigitust

Loeng Operatsioonisüsteemide areng 39 1

selgitab erinevate operatsioonisüsteemide 
peamisi erinevusi

Ideekaart Tüüplahendused.

selgitab 
operatsioonisüsteemide 
vajalikkust ja kirjeldab nende 
struktuure, funktsioone, 
põhimõisteid ja olemust;
kasutab korrektset õppe- ja 
ingliskeelset 
operatsioonisüsteemide 
terminoloogiat

kirjeldab failisüsteemi ja juurdepääsu 
õigusi toob näiteid ja selgitab käsurea 
kasutamist; nimetab operatsioonisüsteemi 
põhiteenuseid ja selgitab nende 
ülesandeid
selgitab operatsioonisüsteemide peamisi 
erinevusi

Loeng

loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava (nt Linux) 
operatsioonisüsteemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui 
kataloogiteenust

selgitab 
operatsioonisüsteemide liikide 
ja põlvkondade erinevusi ning 
sarnasusi, kasutades erialast 
terminoloogiat;

Maht 
(Kon/Aasta)

rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme 
lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete 
sünkroniseerimine pilveteenustega);
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tuvastab vajadusel veebi- või 
kirjandusallikate abil seadmes kasutatava 
operatsioonisüsteemi ja selle versiooni

Praktiline töö Erinevad probleemid, mis tulenevad 
operatsioonisüsteemist.

Operatsioonisüsteemi varundamine ja 
taastamine.
Litsentsid, nende tüübid.

paigaldab tööjaamadele või serveritele 
mõeldud vähemkasutatava (nt Linux) 
operatsioonisüsteemi parimate praktikate 
kohaselt

Loeng Vähemkasutatavad 
operatsioonisüsteemid.

7 1

teostab vähemkasutatava (nt Linux) 
operatsioonisüsteemi haldustegevusi

Praktilised tööd Ülevaade erinevatest 
vähemkasutatavatest 
operatsioonisüsteemidest. Linux 
paigaldamine

Kasutajate haldus, 
juurdepääsuõigused.
Kataloogiteenused.

Loeng Linux haldustegevused. 7 1

Praktilised tööd

kasutab seadmeid ja nendes olevaid 
pilveteenuse võimalusi

Loeng Mobiiliseadmetes kasutatavad 
operatsioonisüsteemid, 
operatsioonisüsteemide lühitutvustus

7 1

paigaldab tööjaamadele ja 
serveritele vähemkasutatavaid 
operatsioonisüsteeme;

haldab kasutajaid ja 
vähemkasutatavate 
operatsioonisüsteemide 
tööjaamu, kasutades 
kataloogiteenuseid ja 
keskhaldusvahendeid;

loob, muudab ja kustutab 
vähemkasutatava (nt Linux) 
operatsioonisüsteemi kasutajaid, 
kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui 
kataloogiteenust

kasutab pilveteenuseid 
mobiilseadmete seadistamisel 
ja haldamisel;
pilveteenused (terminal 
services)
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rakendab mobiilseadmete haldamiseks 
(seadme lukustamine, andmete 
kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja 
seadete sünkroniseerimine 
pilveteenustega)

Praktilised tööd Mobiiliseadmes oleva 
operatsioonisüsteemi seadistamine ja 
haldamine. Mobiiliseadmete 
rakenduste hankimine ja haldamine.

Mobiiliseadmetes oleva võrgu 
haldamine
Erinevate seadmete haldus ja 
ühildamine lähtuvalt 
operatsioonisüsteemist. 

haldab mobiilseadmete 
operatsioonisüsteeme ja nende 
kasutajakontosid;

seadistab ja uuendab 
operatsioonisüsteemiga mobiilseadet

Loeng 6 1

Praktilised tööd

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 0,75 EKAP

Õppekeel 0,75 EKAP

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

24 h
Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” 

Demonstreerib teenuste toimimist, rakendab 
pilveteenuste kasutamisel parimaid praktikaid.

Hinne “5” 

services)

Erinevate seadmete haldus ja 
ühildamine lähtuvalt 
operatsioonisüsteemist.

Kasutab korrektset operatsioonisüsteemidega seotud inglise keelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada operatsioonisüsteemide tehnoloogiast

Kasutab korrektset operatsioonisüsteemidega seotud õppekeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada operatsioonisüsteemide  tehnoloogiast.

Õpilane kirjeldab operatsioonisüsteemide 
struktuure, funktsioone, põhimõisteid ja 
nende olemust. Haldab 
operatsioonisüsteeme, kasutajakontosid 
ja rakendusi kasutades mõnd 
enamlevinud pilveteenust. Õpilane 
kasutab korrektset 
operatsioonisüsteemidega seotud õppe- ja 
ingliskeelset terminoloogiat.

Hindamise eelduseks on mooduli praktiliste tööde ja testide sooritamine positiivsele hindele.

Operatsioonisüsteemi varundamise ja taaste plaani koostamine 
Dokumentatsiooni koostamine teenuste kasutamiseks

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Suudab valida 
etteantud 
seadmete 
sobivaima 
haldusviisi ja oma 
valikut veenvalt 
põhjendada.
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http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=89f3#euni_repository_10895 

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7u3p#euni_repository_10895 

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

http://et.wikipedia.org/wiki/Operatsioonis%C3%Bcsteem 
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Mooduli nr

10

Õpilane:

Õpiväljundid

fikseerib automatiseeritud tootmisliinides kasutatavate seadmete seisundi 
vastavalt etteantud nõuetele, kasutades infotehnoloogia vahendeid;

kontrollib automatiseeritud tootmisliinides kasutatavate elektriajamite 
toimimist, arvestades nende tüüpi ja tööpõhimõtet;

viib  juhendamisel läbi tootmisliini korralise hoolduse vastavalt etteantud 
käidukavale ja hooldusjuhenditele;

tuvastab vea automatiseeritud tootmisliini seadme töös ja kõrvaldab selle 
lähtudes etteantud juhenditest;

Õpetajad: Margus Müür, Ilmar Ilinõh, Andrei Rudz

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab eritüüpi tootmisprotsesside automatiseerimise eesmärke ja võimalusi ning paigaldab, seadistab 
regulaatoreid, hooldab ja remondib etteantud nõuete kohaselt tootmisautomaatika seadmeid ja süsteeme, järgides etteantud juhiseid, töötervishoiu-, 
tööohutuse- ja elektriohutusnõudeid.Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

juhib ja kontrollib kasutajaliidesega seotud tootmisautomaatika seadmeid, 
arvestades tootmisprotsessi eripära;

paigaldab vastavalt ülesandele iseseisvalt nõuetekohaselt 
tootmisautomaatika täitureid, arvestades erinevate tööstuslike 
mehaanikaseadmete ehitust;

paigaldab, häälestab ja hooldab juhendite alusel tootmisautomaatika 
seadmeid, lähtudes tootmisprotsessi automatiseerimise eesmärgist;

järgib tootmisautomaatika seadmete- ja süsteemide paigaldamisel, 
hooldamisel ja avariiremondil töötervishoiu-, tööohutus- ja 
elektriohutusnõudeid;

Õpilane:
Hindamiskriteeriumid

paigaldab vastavalt etteantud tööülesandele ja projektdokumentatsioonile 
iseseisvalt nõuetekohaselt tootmisautomaatikas kasutatavaid andureid, 
arvestades erinevate tööstuslike mehaanikaseadmete ehitust;

tunneb ja seadistab vastavalt tootmisprotsessi eripärale 
tootmisautomaatika liini  programmeeritavad loogikakontrollerid 
(programmable logic controllers, PLC), kasutades graafilisi 
programmeerimiskeeli Function Block Diagram (FBD) ja Ladder 
Diagram (LD) ning tekst programmeerimiskeelt Structured Text (ST) 
vastavalt standardile IEC 61131-3;

Maht EKAP

15

Mooduli nimetus

TOOTMISAUTOMAATIKA SEADISTAMINE JA 
PROGRAMMEERIMINE
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

paigaldab, häälestab ja hooldab 
juhendite alusel 
tootmisautomaatika seadmeid, 
lähtudes tootmisprotsessi 
automatiseerimise eesmärgist

paigaldab vastavalt etteantud 
tööülesandele ja 
projektdokumentatsioonile iseseisvalt 
nõuetekohaselt tootmisautomaatikas 
kasutatavaid andureid, arvestades 
erinevate tööstuslike mehaanikaseadmete 
ehitust

Loeng Ülevaade tootmisautomaatikast ja 
selle seadmetes kasutavatest 
komponentidest.

fikseerib automatiseeritud tootmisliinides 
kasutatavate seadmete seisundi vastavalt 
etteantud nõuetele, kasutades 
infotehnoloogia vahendeid

Test Tööstusandurid (optilised, induktiiv, 
mahtuvus, kontakt, jne andurid).

paigaldab vastavalt ülesandele iseseisvalt 
nõuetekohaselt tootmisautomaatika 
täiturid, arvestades erinevate tööstuslike 
mehaanikaseadmete ehitust

Arutelu Elektrilised (elektrimootorid, 
solenoidid, magnetid jne), 
pneumaatilised ja hüdraulilised 
täiturid

kontrollib automatiseeritud 
tootmisliinides kasutatavate servo- ja 
sammajamite toimimist,

Mõistekaart 
tarkvara kohta

Maht 
(Kon/Aasta)74

  

1

mõistab tööohutus-, elektriohutus- ja tuleohutusnõuete järgimise olulisust.
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Kirjutab tootmisautomaatika PLC 
kontrollerile, mis koosneb vähemalt 6 
digitaalsisendist ja 4 digitaalväljundist, 
tootmisliini juhtimisprogrammi, 
arvestades selle eripära. Kasutada võib 
erinevaid programmeerimiskeeli

Loeng Programmeeritav loogikakontroller

Teab ja oskab kirjeldada 
programmeerimise olemust ning üldiseid 
mõisteid

Praktilised tööd PLC ehituse ja töötamise kirjeldus.

Oskab koostada algoritme tootmisliini 
juhtimise kirjeldamiseks

Programmi koostamine PLC-le.

Binaarloogika (NING, VÕI, eitus, SR 
ja RS triger, signaali frondid), 
taimerid, loendurid, võrdluselemendid 
ja matemaatilised funktsioonid.

Algoritmide koostamine 
voodiagrammi ja GRAFCET 
elementide abil.

Kontrollib visuaalselt hooldusjuhendist 
lähtuvalt automaatikaseadmete 
nõuetekohast toimimist, veendub rikete 
puudumises;

Loeng Kasutajaliides:

Koostab vastavalt etteantud 
tööülesandele tootmisliini mudeli 
kasutajaliidesele mudelile, kus 
kirjeldatakse ühe tööprotsessi kulgu ja 
hetke seisundit anduritelt

Test Nupud ja lambid, operaatorpaneelid ja 
SCADA rakendused.

Praktilised tööd SCADA rakenduse sidumine PLC-ga 
läbi OPC serveri.

50

seadistab vastavalt 
tootmisprotsessi eripärale 
tootmisautomaatika liini  
programmeeritavad 
loogikakontrollerid 
(programmable logic 
controllers, PLC), kasutades 
graafilisi 
programmeerimiskeeli 
Function Block Diagram 
(FBD) ja Ladder Diagram (LD)  
ning tekst 
programmeerimiskeelt 
Structured Text (ST)  vastavalt 
standardile IEC 61131-3

juhib ja kontrollib 
kasutajaliidesega seotud 
tootmisautomaatika seadmeid, 
arvestades tootmisprotsessi 
eripära

80 1

1
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Hindab parameetrite alusel 
automatiseeritud tootmisliini seadmete 
tööd ja vastavust eesmärgipärasele 
kasutamisele;

Loeng Tootmisliini hooldus ja käit:

Fikseerib automatiseeritud tootmisliini 
seadmete hooldustoimingud ettenähtud 
nõuete kohaselt, kasutades erialast 
terminoloogiat ja 
infotehnoloogiavahendeid;

Praktilised tööd Toomisliini hoolduse planeerimine ja 
teostamine

Hooldusel kasutatavad test ja 
mõõteseadmed (indikaator, 
multimeeter, ostiloskoop, andurite 
testseade, termokaamera, jne),

Tootmisliini käidupäevik

Asendab juhendamisel automatiseeritud 
tootmisliini defektse automaatikaseadme, 

Loeng Töötervishoid ja tööohutus

Seadistab vastavalt etteantud 
programmile PLC kontrolleri ja käivitab 
seadme, järgides elektriohutus- ja 
tööohutusjuhendeid

Arutelu Sissejuhatus töökeskkonda

mõistab tööohutus-, 
elektriohutus- ja 
tuleohutusnõuete järgimise 
olulisust

Järgib töötamisel töötervishoiu ja 
tööohutuse nõudeid vältimaks 
tööõnnetusi, arvestab teiste inimeste ja 
keskkonnaga enda ümber

Praktilised tööd Töökeskkonnaalase töö korraldus

Häälestab vastavalt seadmete 
kasutusjuhendile juhendamisel 
automatiseeritud tootmisliini 
sagedusmuunduri, lähtudes elektriajamist

Töökeskkonna ohutegurid

järgib tootmisautomaatika 
seadmete- ja süsteemide 
paigaldamisel, hooldamisel ja 
avariiremondil töötervishoiu-, 
tööohutus- ja 
elektriohutusnõudeid

viib juhendamisel läbi  
tootmisliini korralise hoolduse 
vastavalt etteantud käidukavale 
ja hooldusjuhenditele

64

2

2

62
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vastutab oma töölõigu piires 
tööülesannete õigeaegse ja 
kvaliteedinõuetekohase täitmise eest

Töökeskkonnaalane teave

selgitab elektrilöögivastase kaitse 
põhireegleid kasutades erinevaid 
teabeallikaid

Tööõnnetus

selgitab teabeallikate põhjal elektrivoolu 
füsioloogilist toimet inimese organismile

Tuleohutus

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

58 h
Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 

Praktiliste tööde tulemusena peab õppija tõendama, et kõik mooduli õpiväljundid on saavutatud nõutaval tasemel.
Hinne “A” ehk lävend

Müür, M., Pettai, E., Lepiksoo, U. Programmeeritavad Kontrollerid Tööstusautomaatikas - TTÜ, 2011

Koostab ja vormindab referaadi õppejõu poolt antud teemal.
Praktiliste tööde teostamine, nende teostamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine.

Brindfeldt, E., Rottenberg, V., Lepiksoo, U. Mehhatroonika komponendid - Innove, 2014

Pettai, E. Tootmise automatiseerimine. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2005. – 336 p.

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Rosin, A. Programmeeritavad kontrollerid Simatic S7. Tallinn: TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2000.

Mitteeristav
Teadmiste kirjalik või suuline hindamine kontrolleri riistvara; andmete esitus, juhtimisprojekt, 

Lehtla, T., Rosin, A. Automaatika. Tallinn: TTÜ elektriajamite ja jõuluelektroonika instituut, 2001.
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Mooduli nr

11

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

nimetab ja kirjeldab erinevaid andmebaasidega seonduvaid mõisteid ja 
põhimõtteid;

dokumenteerib vastavalt nõuetele rakendusserverite haldusega seonduvaid 
Maht 
(Kon/Aasta)

viib läbi erinevaid andmebaasidega seonduvaid haldustegevusi;

Õpiväljundid

haldab tööstusservereid ja tööstusrakendusi ettevõttesiseselt ja väljapool 
ettevõtet;

haldab veebiservereid ja veebirakendusi;

kasutab teenustaseme jälgimiseks ja tootmise halduseks sobivaid 
tarkvaralisi lahendusi;

Maht EKAP

6,5

Õpilane:

teab ja oskab rakendada erinevaid klient/server andmebaaside haldusega 
seadistab ja administreerib veebiservereid ja grupitöörakendusi;

oskab paigaldada ja hallata grupitööks vajalikke rakendusi;
oskab rakendada erinevaid varundussüsteeme ja neid seadistada;

tunneb ära erinevate süsteemi- ja rakendustarkvarade erinevused ning 
kirjeldab nende kasutusvaldkonnad vastavalt nõuetele;

teeb andmebaasi varundamiseks ja taastamiseks vajalikke tegevusi;

Õpilane:
teeb andmebaasiserveri haldustegevusi kasutades nii käsurea kui graafilist 
kasutajaliidest;

TÖÖSTUSSERVERITE HALDUS JA TURVALISUS
Mooduli nimetus

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud moodul arvutivõrkude haldus ja võrguteenused

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Irina Merkulova, Kalle Kolber, Mare Tamm

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused erinevate rakendusserverite paigaldamisest, haldusest ning turvalisusest.

Hindamiskriteeriumid

Lk 53



tunneb andmebaasi põhimõisteid ja oskab 
neid kasutada. Koostab etteantud 
tingimuste põhjal desktop andmebaasi

Loeng Andmebaasi põhialused.  Hierarhilise-,  
võrk-  ja  relatsioonilise  andmemudeli  
põhimõisted  ja omadused. 
Andmebaaside klassifikatsioonid:  
SQL - traditsioonilised 
relatsioonilased andmebaasid.  "No-
SQL" - key-value store, columnar 
store, document store, graph db
"New-SQL" - uue põlvkonna 
relatsioonilased andmebaasid, mis 
mõeldud kasutama hajusaid 
(pilve)keskkondi  Relatsiooniline 
mudel: andmetüübid, relatsioonilised 
muutujad, relatsioonid, kitsendused.   
Klient-server  andmebaasi 
põhimõisted, koostisosad, omadused, 
vajalikkus, realiseerimise strateegiad.  
Deskdop andmebaas 

praktiline töö andmebaasi loomine DDL 
lausete abil

Praktiline 
ülesanne

SQL struktuur ja süntaks. 
Andmestruktuuride kirjeldamise 
(DDL) ja andmete muutmise keeled 
(DML). 

teeb andmebaasiserveri 
haldustegevusi kasutades nii 
käsurida kui graafilist 
kasutajaliidest;

52 2
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praktiline töö andmebaasi loomine DDL 
lausete abil

Juhtumianalüüs Lihtsad päringud /grupeerimine, 
agregeerimine, loogilised operaatorid ) 
Päringud mitmest tabelist . 
Alampäringud Päringute 
optimeerimine. Normaliseerimine. 
Normaalkujud

nimetab ja kirjeldab erinevaid 
andmebaasidega seonduvaid mõisteid ja 
põhimõtteid

Kogemusõpe Andmebaasiserveris kitsendused ja 
trigerite eesmärk, omadused, ja 
kasutusvõimalused. Vaated. 

 

tunneb ära erinevate süsteemi- ja 
rakendustarkvarade erinevused ning 
kirjeldab nende kasutusvaldkonnad 
vastavalt nõuetele

Demonstratsioon Andmebaasisüsteemid ja enam levinud 
andmemudelid Andmebaasi 
projekteerimise teooria relatsioonilises 
mudelis. Olemi.suhte diagramm kui 
üks viis kontseptuaalse andmemudeli 
esitamiseks.

Rühmatöö Andmebaaside eriküsimusi 
(andmelaod, andmevakad., 
andmekaitse, töökindlus 
jt.).Andmebaasi kasutamise õiguste 
jagamine. SQL GRANT ja REVOKE 
laused

Erinevat tüüpi andmebaaside 
tutvustamine. LDAP. NO SQL tüüpi 
teenused (nt MongoDB). 
Graafiteooriapõhine andmekogum
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Paroolide haldus, turvalisus.

teab ja oskab rakendada erinevaid 
klient/server andmebaaside haldusega 
seonduvaid protseduure

Loeng 

viib läbi erinevaid andmebaasidega 
seonduvaid haldustegevusi

Praktiline töö

Loeng Veebiserveri otstarve
Kogemusõpe Veebiserveri paigaldamine
Praktiline töö Rakenduste haldus

Domeeni ja kodulehe haldus 
(Sisuhaldussüsteemid). PHP 
seadistamine

Kasutajate haldus
Riskid ja turvalisus veebiserveris. 
Muudatuste haldus. 

Loeng Tööstusserveri otstarve
Kogemusõpe Tööstusserveri paigaldamine
Praktiline töö Rakenduste haldus ja turvalisus

Kasutajate haldus
Riskid ja turvalisus tööstusserveris.

Loeng Teenustasemete haldus.
Kogemusõpe Varundamine ja taastamine 
Praktiline töö Serverite monitooring ja 

monitooringutulemuste analüüs. 

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

25 h
Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4”

haldab tööstusservereid ja 
tööstusrakendusi 
ettevõttesiseselt ja väljapool 
ettevõtet

seadistab ja administreerib 
tööstusservereid ja tööstusrakendusi

kasutab teenustaseme 
jälgimiseks ja tootmise 
halduseks sobivaid tarkvaralisi 
lahendusi;

oskab rakendada erinevaid  
varundussüsteeme ja neid seadistada

teeb andmebaasi 
varundamiseks ja taastamiseks 
vajalikke tegevusi;  teeb 
andmebaasi taastamiseks ja 
andmete    varundamiseks  
vajalikke tegevusi;

Andmebaasi osade ja kogu 
andmebaasi varundamise võimalused.  
Andmete varumine ja andmebaasi 
taastamine

haldab veebiservereid ja 
veebirakendusi;

seadistab ja administreerib veebiservereid 
ja grupitöörakendusi

24 2

24

Hindamise eelduseks on mooduli praktiliste tööde ja testide sooritamine positiivsele hindele.

Tööstusserverite paigaldamise, seadistamise ja turvamise kohta dokumentatsiooni koostamine.

16

26

Projekti teostamiseks valitud tehnoloogiate valik on 
põhjendatud ja põhjendused veenvad. Projekti 

Praktiline 
näidislahendus on 

2

2

2

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 

Hinne “5”

Standardlahenduse kasutamine 
abimaterjale kasutades (paneb toimiva 
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Mooduli nr

12

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Maht EKAPMooduli nimetus

teab ja oskab kirjeldada skriptimise olemust ning üldiseid mõisteid 
(voogude suunamine, regulaaravaldiste mõiste ja kasutamine);

Õpilane:

http://www.microsoftvirtualacademy.com/product-training/sql-server 

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Hindamiskriteeriumid

5,5

põhjendatud ja põhjendused veenvad. Projekti 
praktilisele teostamisele eelnevalt on tehtud 
dokumenteeritud analüüs tehnoloogiate valikuks. 
Rakenduse üleviimine ühest teenusserverist teise 
serverisse.

näidislahendus on 
töötav ja järgib 
parimaid 
praktikaid, 
Projekti 
teostamiseks 
valitud 
tehnoloogiate 
valik on 

nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

abimaterjale kasutades (paneb toimiva 
server tööle, dokumenteerib tegevused 
inglise keeles)

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused erinevatest skriptimisvahenditest ning nende kasutamisest.

SKRIPTIMISVAHENDID

automatiseerib skriptimisvahenditega korduvad haldustegevused 
Linux/BSD ja Windows operatsioonisüsteemides;

teab vajalikul tasemel programmeerimise põhimõisteid skriptimiseks;

kirjeldab peamisi skriptimiskeskkondi, skriptimiseks kasutatavaid keeli ja 
vahendeid;

Nõuded mooduli alustamiseks:  Läbitud moodulid Windows- operatsioonisüsteemide haldamine ja  Linux / BSD- operatsioonisüsteemide haldamine.

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Marina Oleinik, Ilmar Ilinõh, Kalle Kolberg

tagab loodud skriptide korduvkasutuse, kasutades selleks parimate 
praktikate kohast dokumenteerimist ning skriptide jaotamist eraldatavateks 
koodiosadeks;

automatiseerib korduvaid haldustegevusi, kasutades vajadusel sobivaid 
kirjandus- või internetiallikaid;

valib sobiva andmetüübi, funktsiooni ja kasutab seda ülesannete 
lahendamisel;

Õpiväljundid

koostab skripte korduvkasutuse põhimõttel;

Õpilane:
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

Loeng Programmeerimise alused 13
Praktiline töö Funktsioonid
Protsessi-
skeemide loomine

Skriptimiskeskkonnad.

Keeled. Vahendid.
Matemaatika 33

Loeng Andmed, andmetüübid. 
Keskkonnamuutujad.

22 3

Praktiline töö Operatsioonid andmetega
Protsessi-
skeemide loomine

Funktsioonid

Skriptimiskeskkonnad.
Keeled. Vahendid.

koostab skripte 
korduvkasutatavuse 
põhimõttel;

tagab loodud skriptide 
korduvkasutatavuse, kasutades selleks 
parimate praktikate kohast 
dokumenteerimist ning skriptide 
jaotamist eraldatavateks koodiosadeks

Loeng Skriptide korduvkasutus. 
Automatiseerimine. Automaatselt 
kasutajate tegemine. Andmevood.

14 3

teab programmeerimise 
põhimõisteid skriptimiseks

valib sobiva andmetüübi, funktsiooni ja 
kasutab seda ülesannete lahendamisel

kirjeldab peamisi 
skriptimiskeskkondi, 
skriptimiseks kasutatavaid 
keeli ja vahendeid

kirjeldab skriptimise olemust ning 
üldiseid mõisteid (voogude suunamine, 
regulaaravaldiste mõiste ja kasutamine)

teab automatiseerimise olemust ning rakendab seda süsteemide haldamisel;

paigutab skriptid kesksesse versioonihaldussüsteemi;

selgitab erinevate skriptide tööd;

kohandab vajadusel olemasolevaid skripte;

Maht 
(Kon/Aasta)

automatiseerib rakendusserverite haldamiseks vajalikud haldustegevused, 
kasutades skriptimise rakendusliidest;

3

kirjeldab erinevaid skriptimiskeskkondi;
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Praktilised tööd Skriptide kasutamise tingimused, 
käskudevahelised seosed. Skriptide 
koostamine ühe keele baasil. 
Konfiguratsioonisüsteemide backupi 
tegemine. Andmete varundamine.

10 3

Bash. Põhimõisted ja 
konfiguratsioonifailid Käsud. 
Failisüsteemi-, otsingu-, suunamis-, 
õiguste-, protsesside haldamiskäsud. 
Haldusülesanded. Pakettide-, salvestus-
, võrgu-, otsingu-, 
arhiveerimisteenuste haldamine. Exit 
code.

Loeng Rakendusserverite halduse 
tüüplahendused. Rakendusserverite 
teenused, rakenduste käivitamine ja 
peatamine. Logifailide analüüs. 
Teenuste toimimise jälgimine. 
Versioonihaldus. Skriptide 
kohandamine. Skriptide 
kommenteerimine.

8

Praktilised tööd 
(vigade 
parandamine, 
selgitamine)

Inglise keel 22

LÕIMITAV OSA
Inglise keel 1 EKAP

Matemaatika 1,5 EKAP

automatiseerib 
skriptimisvahenditega 
korduvad haldustegevused 
Linux/BSD ja Windows 
operatsioonisüsteemides

teab automatiseerimise olemust ning 
rakendab seda süsteemide haldamisel 
automatiseerib korduvaid haldustegevusi, 
kasutades vajadusel sobivaid kirjandus- 
või internetiallikaid

automatiseerib 
rakendusserverite haldamiseks 
vajalikud haldustegevused 
kasutades skriptimise 
rakendusliidest

selgitab etteantud skriptide tööd 
kohandab vajadusel olemasolevaid 
skripte paigutab skriptid kesksesse 
versioonihaldussüsteemi

kasutab skriptide dokumenteerimisel korrektset inglise keelset terminoloogiat

Matemaatiline loogika. Lausearvutus (AND, OR, NOT). Tõeväärtustabelid. Teisendused. Samasusteisendused. Matemaatilise loogika tehete seos 
skriptimise alustega. Ressursside arvutus skriptide tegemiseks.
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Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

21 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” ehk lävend

Mooduli nr

13

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Vastavasisuliste e-õppe kursuste läbimine ja praktilise tööna valminud skriptide täiendamine ja 
dokumenteerimine.

Õpilane suudab selgitada, mida 
konkreetne skript üldjoontes teeb ja 
oskab lahendada lihtsamaid 
skriptimisülesandeid.

Hinnatavad 
skriptid on 
töötavad ja 
dokumenteeritud, 
õpilane suudab 
selgitada hindaja 
poolt valitud 
skripti 
tööpõhimõtet ning 
kohandamisvõimaÕpi programmeerima:http://dukelupus.wordpress.com/2008/03/13/pi-programmeerima/

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4307.powershell-for-beginners.aspx

töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena;

leiab nõuetele vastava praktikakoha;

PRAKTIKA

Õpilane:

Õpetajad: Irina Merkulova, Marina Oleinik, Ilmar Ilinõh, Kristjan Kivikangur

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid

Õpetaja koostatud õppematerjalid

38
Mooduli nimetus

Eesmärk: praktikaga taotletakse, et õpilane kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi, ning et 
praktika suurendab õpimotivatsiooni, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud põhiõpingute moodulid

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Õpilane suudab selgitada hindaja poolt valitud õpilasele 
tundmatu skripti otstarvet ja tööpõhimõtet ning 
kohandamisvõimalusi. Õpilane suudab koostada skripti 
keerukama ülesande alusel.

Portfoolio hinnatavatest praktilistest töödest.

Hinne “5” ehk lävend

http://www.powershellpro.com/powershell-tutorial-introduction/

Maht EKAP

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

hangib infot praktikavõimaluste kohta, osaleb kandideerimisprotsessis ja 
peab kinni praktikalepingu sõlmimise tähtajast;

Õpilane:
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

Leiab nõuetele vastava 
praktikakoha

Hangib infot praktikavõimaluste kohta, 
osaleb kandideerimisprotsessis ja peab 
kinni praktikalepingu sõlmimise tähtajast 

Praktilised tööd Praktikakoha leidmine ja 
praktikalepingu sõlmimine

3

paigaldab IT-süsteemide komponente ja lisaseadmeid;

haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid;

hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid (sh tööstus 
süsteemide rakendusi);

tuvastab tõrgete korral mittetoimivad tööstus- ja IT-süsteemi 
komponendid;

kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi;

kasutab oma töös valdkonna parimaid praktikaid (sh ITIL raamistik);

täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töö tulemusi;

tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja meeskondades;

hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust, süstematiseerib, võrdleb 
ja analüüsib hangitud teadmisi ning kasutab seda oma töös;

planeerib oma aega lähtuvalt tööülesandest, tähtaegadest, töökoha eripärast 
ja organisatsiooni/tellija nõuetest;

mõistab oma tegevuse mõju organisatsiooni tulemustele;

Maht 
(Kon/Aasta)

järgib tööohutusnõudeid, organisatsioonide praktikaülesandega seotud 
eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides;

suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab vastutuse talle antud ülesannete eest;
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Töötab IT-meeskonna ja 
organisatsiooni liikmena

Kasutab kutse- ja erialases töös 
asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid 
ja materjale ning tuleb toime põhiliste 
töödega

Praktikapäeviku ja praktikaaruande 
vormistamine

3

Paigaldab IT-süsteemide 
komponente ja lisaseadmeid

Tuleb toime erinevates töösituatsioonides 
ja meeskondades

Juhendamisel õpiväljundites 
kirjeldatud ülesannete täitmine 
hindamiskriteeriumis toodud tasemel

3

Tuvastab tõrgete korral 
mittetoimivad IT-süsteemi 
komponendid

Täidab talle antud ülesanded ja hindab 
enda töö tulemusi

paigaldab IT süsteemide komponente 
ja lisaseadmeid, tööstussüsteemide 
riistvara ja lisaseadmeid

3

Kasutab võrguliikluse 
jälgimise ja dokumenteerimise 
rakendusi

Järgib tööohutusnõudeid, 
organisatsioonide praktikaülesandega 
seotud eeskirju ja juhendeid erinevates 
situatsioonides

paigaldab IT süsteemide komponente 
ja lisaseadmeid ning tuvastab tõrgete 
korral mittetoimiva komponendi

3

Haldab ja paigaldab tööjaamu 
ja/või servereid

Hindab informatsiooni õigsust ja 
usaldusväärsust, süstematiseerib, võrdleb 
ja analüüsib hangitud teadmisi ning 
kasutab seda oma töös

3

Hooldab ja seadistab rakendusi 
ja/või rakendusservereid  sh 
tööstus süsteemide rakendusi)

Planeerib oma aega lähtuvalt 
tööülesandest, tähtaegadest, töökoha 
eripärast ja organisatsiooni/tellija 
nõuetest

3
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Kasutab oma töös valdkonna 
parimaid praktikaid (sh ITIL 
raamistik)

3

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 

988 H

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 

Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

6,00/156,00 5,2 135 0/0 0,8 21
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks

Mooduli eesmärk

Rahuldav/arvestatud
väljendub selgelt, 
eesmärgipäraselt ja 

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

LÕIMITAV OSA:

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii 

Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused 

Mooduli number
Mooduli nimetus

T.Arumeel, K. Soop

sh auditoorne töö (EKAP/ tundides)
KEEL JA KIRJANDUS

sh iseseisev töö 
(EKAP/tundide
s)

Hinne “A” ehk lävend

Praktikaaruande koostamine ja praktikapäeviku täitmine.

Hinnatakse mitteeristavalt.
Hinde saamiseks esitab õppija ettevõttepoolse juhendaja kirjaliku hinnangu õpilase tööohutuse nõuete täitmise, töösse 

Õpiväljund(id)

Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija on esitanud praktikapäeviku, praktikaaruande ja praktikajuhendajapoolse 
kirjaliku hinnangu. Lisaks annab õppija praktikaaruande kaitsmise käigus ülevaate praktika käigus teostatud 
ülesannetest ning selgitab kuidas need on seotud õpiväljundite saavutamisega nõutaval tasemel.

ÜLDÕPINGUD

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile. Mõistab keele rolli, funktsioone ja 
Hea Väga hea

Hindamiskriteeriumid (lävendid)

Matemaatika 0,5 EKAP

14

Kirjalike tööde vormistamise juhend 

Eesti keel 0,5 EKAP
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Teab ja kasutab keeleõpetuse 
põhimõisteid (häälik, täishäälik, silp, 
lisand jne) ning õigekirjutuse 
põhireegleid, teeb kirjas kergemaid ja 
mõningaid raskemaid õigekirjavigu. 
Teab, mis on sünonüümid, antonüümid, 
homonüümid, paronüümid ja idioomid. 
Oskab nende kohta näiteid tuua.

Kasutab õigekeelsussõnaraamatut: leiab 
võõrsõnadele tähendusi, seletab 
lühendeid, moodustab võrdlusastmeid, 
tüüpsõna järgi käänamisel vajab õpetaja 
poolset suunamist. Oskab kasutada 
sünonüümi-, antonüümi- ja 
paronüümisõnastikku, seletavat 
sõnaraamatut.

Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 20

eesmärgipäraselt ja 
üldkirjakeele normidele 
vastavalt nii suulises kui ka 
kirjalikus suhtluses;

Teab ja kasutab 
keeleõpetuse 
põhimõisteteid 
(häälik, täishäälik, 
silp, lisand jne) 
ning õigekirjutuse 
põhireegleid, teeb 
kirjas kergemaid 
õigekirjavigu. 
Teab, mis on 
sünonüümid, 
antonüümid, 
homonüümid, 
paronüümid ja 
idioomid. Oskab 

Suulise ja kirjaliku keele ning teksti erinevused. Õigekiri (täheortograafia, kaashäälikuühend jne). Sõnastus, sõnavara. 

26

Kasutab õigekeelsussõnaraamatut: leiab võõrsõnadele 
tähendusi, seletab lühendeid, moodustab 
võrdlusastmeid, käänab tüüpsõna järgi. Kasutab 
õigekeelsussõnaraamatut enda kontrollimiseks, nii 
kontrolltööde, eksamite sooritamisel kui ka igapäevases 
elus. Kasutab aktiivselt ka teisi keelekäsiraamatuid, 
sõnaraamatuid ja keeleveebi

Kasutab 
õigekeelsussõnara
amatut: leiab 
võõrsõnadele 
tähendusi, seletab 
lühendeid, 
moodustab 
võrdlusastmeid, 
käänab tüüpsõna 
järgi. Oskab 
kasutada 
sünonüümi-, 
antonüümi- ja 
paronüümisõnasti
kku, seletavat 

Teab ja järgib keeleõpetuse põhimõisteid (häälik, 
täishäälik, silp, lisand jne) ning õigekirjutuse 
põhireegleid. 
Teab, mis on sünonüümid, antonüümid, homonüümid, 
paronüümid ja idioomid. Oskab nende kohta näiteid 
tuua.
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koostab eri liiki tekste, 
kasutades alustekstidena nii 
teabe- ja ilukirjandustekste kui 
ka teisi allikaid neid kriitiliselt 
hinnates;

Mõistab suulise ja kirjaliku keelekasutuse 
erinevusi. Teeb vahet tarbe- ja 
kunstitekstidel. Tunneb ära kujundliku 
keelekasutuse.  Analüüsib oma ja 
klassikaaslaste keelekasutust.

arutleb loetud, vaadatud või 
kuulatud teksti põhjal 
teemakohaselt ja põhjendatult;

Nimetab ametliku, teadusliku, 
ilukirjandusliku, ajakirjandusliku ja 
argistiili olulisemaid tunnuseid. 

Annab oma mõtteid kõnes ja kirjas edasi, 
arvestades eesmärki, adressaati, olukorda, 
ent seisukohad ei ole alati põhjendatud. 
Argumenteerimisoskus on rahuldav. 

Koostab ja vormistab avaldust, 
elulookirjeldust, ametikirja ja kaaskirja. 
Sobiva stiili valimine võib valmistada 
raskusi, vormistus pole alati laitmatu. 

Refereerib kokkuvõtlikult loetut ja 
kuulatut, ent teksti põhiidee välja 
toomine valmistab raskusi. Väljendab 
teksti põhjal oma arvamust. 

Teemad, alateemad

arvestuslik maht tundides I õ.a.: 20
Leiab sidumata tekstist vajaliku info ja 
kasutab saadud teavet eesmärgipäraselt 
suulises esinemises või enda loodud 
tekstides.

Oskab tekstikatkendi järgi öelda, kes on selle adressaat. 
Nimetab ametliku, teadusliku, ilukirjandusliku, 
ajakirjandusliku ja argistiili tunnuseid ning toob 
tekstikatkendi põhjal nende kohta näiteid.

Põhjendab oma mõtteid ja seisukohti, toob näiteid. 
Analüüsib probleemi erinevatest vaatenurkadest. 
Argumenteerimisoskus on suurepärane. 

Põhjendab oma 
mõtteid ja 
seisukohti. 
Argumenteerimis
oskus on hea. 

Mõistab suulise ja 
kirjaliku 
keelekasutuse 
erinevusi. Eristab 
eri tekstitüüpe, 
tunneb ära 

Mõistab suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi. 
Eristab eri tekstitüüpe, tunneb ära kujundliku 
keelekasutuse. Analüüsib erinevate tekstide eesmärke ja 
vormi. 

Koostab ja vormistab eri liiki tekste nii käsikirjaliselt 
kui elektrooniliselt. 

Refereerib 
kokkuvõtlikult 
loetut ja kuulatut. 
Toob välja teksti 
põhiidee. 

Leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab saadud 
teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises või enda 
loodud tekstides. 

Refereerib kokkuvõtlikult loetut ja kuulatut. Toob välja 
teksti põhiidee. Analüüsib teksti ning teeb järeldusi ja 
loob seoseid varem loetuga. Kasutab saadud infot oma 
tekstides ja igapäevaelus. 

Tekstiliigid: teabe- ja ilukirjandustekstid. Stiil: ametlik, ilukirjanduslik, teaduslik, ajakirjanduslik ja argistiil. Teksti 
tunnused ja ülesehitus (tarbetekstid, referaadid, ametikirjad). Tsiteerimine, viitamine, refereerimine. Loovtekst: 
arutlemine, teema arendus, lõpetus. Sõnastus- ja lauseõpetus.

Leiab sidumata 
tekstist vajaliku 
info ja kasutab 
saadud teavet 
eesmärgipäraselt 

Analüüsib 
erinevate tekstide 
eesmärke. 
Nimetab 
ametliku, 

5

Koostab ja 
vormistab eri liiki 
tekste mõne 
üksiku 
eksimusega. 

loeb ja mõistab sidumata tekste 
(tabel, graafik, diagramm), 
hindab neis esitatud infot, teeb 
järeldusi ja loob uusi seoseid;
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Analüüsib sidumata tekste: hindab neis 
esitatud infot, teeb järeldusi, loob uusi 
seoseid – ent analüüs on pinnapealne, 
argumenteerimisoskus nõrk. Koostab 
etteantud faktide põhjal tabeli või 
diagrammi. 

Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 0

väärtustab lugemist, suhestab 
loetut iseendaga ja tänapäeva 
elunähtustega, oma 
kodukohaga;

Väljendab loetud teoste kohta suuliselt ja 
kirjalikult oma arvamust. Põhjendab oma 
lugemiseelistusi. Suhestab loetut 
iseendaga. 

tõlgendab ja analüüsib 
kirjandusteost, seostab seda 
ajastu ühiskondlike ja 
kultuuriliste sündmustega;

Kasutab poeetika põhimõisteid. Kirjeldab 
üldjoontes kirjanduse arengujooni 
tänapäevani. Nimetab eesti ja 
maailmakirjanduse olulisemaid esindajad 
ja teoseid ainekava piires. 

Tutvustab ainekava piires loetud 
kirjandusteoste autoreid, kirjeldab 
tegevusaega ja –kohta ning olulisi 
sündmusi, iseloomustab tegelasi.

Arutleb teose probleemide ja 
väärtushinnangute üle, argumenteerimisel 
kasutab loo sündmuste ümberjutustamist.

Teemad, alateemad

arvestuslik maht tundides I õ.a.: 30
Iseseisev töö moodulis 21 tundi

sh praktika
Õppemeetodid
Õppematerjal

Õpilane loeb läbi kõik kohustusliku kirjanduse teosed. Õpilane sooritab järgmised iseseisvad tööd: arvustus, 
tarbeteksti kirjutamine.

Analüüsib 
sidumata tekste: 
hindab neis 
esitatud infot 
kriitiliselt, teeb 
järeldusi, loob 
uusi seoseid – Sidumata tekstid (tabelid, graafikud, diagrammid). 

Kilgi, Maanso. Keeleviit. Tallinn, 2004.

Kasutab poeetika 
põhimõisteid. 
Iseloomustab 
kirjanduse 
põhivoolusid ning 
nimetab 

Orienteerub poeetika põhimõistetes ning kasutab neid 
nii suulises kui ka kirjalikus keelekasutuses. Analüüsib 
ja võrdleb erinevaid kirjanduse põhivoolusid. Nimetab 
ajastule iseloomulikumaid teoseid. Nimetab eesti ja 
maailmakirjanduse olulisemaid esindajad ja teoseid 
ning iseloomustab neid. 

5

Väljendab loetud teoste kohta suuliselt ja kirjalikult 
oma arvamust. Põhjendab oma lugemiseelistusi. 
Suhestab loetut iseendaga, tänapäeva elunähtustega, 
oma kodukohaga ja varem loetuga. 

Väljendab loetud 
teoste kohta 
suuliselt ja 
kirjalikult oma 
arvamust. 

Iseloomustab 
ainekava piires 
loetud 
kirjandusteoste 
autoreid, kirjeldab 

Ilukirjanduse põhiliigid ja –žanrid. Lüürika. Dramaatika. Eepika. Eesti kirjandus 20.-21. sajandil. Maailmakirjandus 

Arutleb teose 
probleemide ja 
väärtushinnangute 
üle, kasutab oma 
väidete 

Arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute, 
kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja 
tsitaate kirjandusteostest. 

Kraut, Liivaste, Tarvo. Eesti õigekeel. Tallinn, 2000.

30

Loeng, arutleva loovteksti koostamine, kus põhjendatakse valitud väitega nõustumist või mittenõustumist oma poolt‐ 

Võrdleb ainekava piires loetud kirjandusteoseid, 
kirjeldab kirjandusteoste tegevusaega ja –kohta, olulisi 
sündmusi; iseloomustab, analüüsib ja võrdleb erinevate 
kirjandusteoste tegelasi omavahel.

Analüüsib sidumata tekste: hindab neis esitatud infot 
kriitiliselt, teeb järeldusi, loob seoseid varem õpituga. 
Koostab tabeli või diagrammi vastavalt juhendile. 
Kasutab sidumata tekste referaatide koostamisel ja 
igapäevases elus.
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Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

4,50/117,00 3,5 91 0/0 1 26
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks

Mooduli eesmärk

Rahuldav/arvestatud
Õpiväljund(id)

Rebane. Maailmakirjandus. Tallinn, 2004.

INGLISE KEEL

Õpetaja poolt koostatud töölehed.

Virginia Evans, Jenny Doodley   Upstream Intermediate

Õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva 

Hea

Mooduli nimetus
sh auditoorne töö (EKAP/ tundides)

Hindamiskriteeriumid (lävendid)
Väga hea

Inglise keel alamooduli alustamiseks on nõutav vähemalt inglise keele õpingud  A2 tasemel.

Rebane. Eesti kirjandus. Tallinn, 2004.

Riismaa, Rätsep, Õunapuu. Eelmise sajandi eesti kirjandus. Tallinn, 2006.

Leht, Ojamaa. Väiskirjandus. Tallinn, 1984.
Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilase tööraamat.

Internetileheküljed – BBC, Cambridge, Youtube, Busy Teacher
H. Liiv, A. Pikver   Praktiline inglise keele grammatika

15

Raymond Murphy   English Grammar in Use

Margit Uiboaid, Olga Ilnitskaja, Eve Lavin, Olga Borodina, Eduard Baum, Olga Poskotinova

sh iseseisev töö 
(EKAP/tundide
s)

Mooduli number
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suhtleb inglise keeles 
argisuhtluses nii kõnes kui 
kirjas iseseisva 
keelekasutajana; esitab ja 
kaitseb erinevates 
mõttevahetustes / 
suhtlussituatsioonides oma 
seisukoht;

Rääkimine:
Väljendab ennast 
igapäevateemadel 
(perekond, 
huvialad, töö, 
reisimine, 
päevasündmused), 
kuigi jutus võib 
ette tulla takerdus.
Kasutab 
tavaolukorras 
üsna õigesti 
tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle.
Väljendub 
arusaadavalt, 
kuigi pikema 
kõnelõigu korral 
teeb sageli pause, 
et otsida sõnu ja 
grammatilisi 
vorme või 
korrigeerida 
sõnastust.
Alustab, jätkab ja 
lõpetab lihtsa 
silmast silma 
vestluse, kui 
kõneaine on talle 

Rääkimine:
Väljendab ennast lühidalt 
igapäevateemadel (perekond, huvialad, 
töö, reisimine, päevasündmused), kuigi 
jutus tuleb ette takerdus.
Kasutab tavaolukorras üsna õigesti 
levinumaid tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle.
Väljendub enamasti arusaadavalt ja teeb 
sageli pause kõnelõigu korral, et otsida 
sõnu ja grammatilisi vorme. Ei korrigeeri 
sõnastust.
Alustab, jätkab ja lõpetab lihtsat silmast 
silma vestlust, kui kõneaine on talle 
tuttav või huvipakkuv. Ei korda 
eelkõneleja öeldut, et kinnitada 
vastastikust mõistmist.
Ühendab mõnikord lühemaid ja 
lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud 
järjendiks.

Kuulamine
Mõistab lühikesi lihtsalt, selgelt ja 
aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, 
juhiste või teadaannete põhisisu, mis on 
seotud esmatähtsate eluvaldkondadega.
Vestleb inglise keelt kõnelejatega ja 
suudab tabada mõttevahetuse teemat, kui 
räägitakse aeglaselt ja selgelt. 

Rääkimine:
Väljendab ennast igapäevateemadel (perekond, 
huvialad, töö, reisimine, päevasündmused) ilma 
takerduseta.
Kasutab tavaolukorras õigesti konkreetsesse olukorda 
sobivaid tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.
Väljendub arusaadavalt, kuigi pikema kõnelõigu korral 
teeb loomulikke pause, et otsida sõnu ja grammatilisi 
vorme või korrigeerida sõnastust.
Alustab, jätkab ja lõpetab lihtsa silmast silma vestluse, 
kui kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. Kordab 
eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist.
Ühendab lühemad ja lihtsamad sisuüksused lihtsaks 
seotud järjendiks.

Kuulamine:
Mõistab normaalse kiirusega edastatud teadaandeid ja 
sõnumeid konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel 
suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu.
Õpilane suudab vähese pingutusega mõista, mida tema 
ümber inglise keelt kõnelejad räägivad ja suudab kaasa 
mõelda elavale mõttevahetusele.
Õpilane mõistab telesaadete jm päevakajaliste saadete 
enamikku juttu.

Lugemine:
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga 
tekste erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud 
meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid).
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kõneaine on talle 
tuttav või 
huvipakkuv.  
Kordab enamasti 
eelkõneleja 
öeldut, et 
kinnitada 
vastastikust 
mõistmist.
Ühendab enamasti 
lühemaid ja 
lihtsamaid 
sisuüksusi 
lihtsaks seotud 
järjendiks

Kuulamine:
Mõistab lihtsamat 
tehnilist või 
suunavat infot, 
suudab järgida 
üksikasjalikke 
juhtnööre nii 
peamist sõnumit 
kui ka spetsiifilisi 
üksikasju, kui 
hääldus on selge 
ja tuttavlik. 
Vesteldes inglise 

räägitakse aeglaselt ja selgelt. 
Telesaadete ja filmide vaatamisel suudab 
tabada sündmusi, õnnetusi jms 
kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 
kommentaare toetab.

Lugemine:
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa 
sõnastusega faktipõhilisi tekste (nt kirjad, 
veebiväljaanded, infovoldikud, 
kasutusjuhendid).
Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed 
ning suudab jälgida sündmuste arengut. 
Saab loetust vähesel määral aru. Vajab 
abivahendite (nt sõnaraamatud, e-
sõnaraamatud jne) kasutamise osas 
korduvat õpetajapoolset juhendamist. 
Täidab iseseisvalt 50%-74% testi 
ülesannetest õigesti.

Kirjutamine ja keelestruktuur:
Koostab lihtsat seostatud teksti etteantud 
teemal.
Kasutab üsna õigesti tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle, kuid teeb sageli vigu 
grammatika põhivaras.
Enamikel juhtudel ei suuda ise oma 
juhuslikke vigu ja eksimusi korrigeerida.

meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid).
Leiab vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab 
erinevaid lugemis-strateegiaid (nt üldlugemine, 
valiklugemine).
Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda 
selgusetuks.
Täidab iseseisvalt vähemalt 90% testi ülesannetest 
õigesti.

Kirjutamine ja keelestruktuur:
Kirjutab ladusalt. Kasutab keelt vastavalt kontekstile ja 
stiilile. Valib sobiva registri. 
Sõnavara on asjakohase ulatusega ja sõnakasutus täpne. 
Kasutab sagedasemaid sidesõnu ja lihtsamaid liitlauseid 
ning lause- ja tekstisiseseid asendusi.
Võib esineda üksikuid kirja- ja keelevigu ning 
stiilikonarusi, mis ei häiri tekstist arusaamist.
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Vesteldes inglise 
keelt kõnelejatega 
suudab õpilane 
üldiselt jälgida 
pikema 
mõttevahetuse 
põhipunkte 
eeldusel, et 
hääldus on selge.
Telesaadete ja 
filmide vaatamisel 
mõistab õpilane 
suurt osa, kui 
teema pakub huvi 
ja räägitakse 
suhteliselt 
aeglaselt.

Lugemine:
Loeb ja mõistab 
jutustavat laadi 
teksti põhiideed 
ning suudab 
jälgida sündmuste 
arengut. Suudab 
leida vajalikku 
infot 
teatmeteostest ja 
internetist. 
Kasutab 
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Kasutab 
kakskeelseid 
sõnastikke.
Saab loetust 
osaliselt aru.
Vastab teksti 
kohta esitatud 
küsimustele, 
eristab loetud 
tekstis fakte ja 
seisukohti, 
kasutab tekstist 
leitud infot teksti 
edasiandmisel.
3.Täidab 
iseseisvalt 75%-
89% testi 
ülesannetest 
õigesti.

Kirjutamine ja 
keelestruktuur:
Kasutab enamasti 
tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle 
korrektselt, kuid 
esineb märgatav 
emakeele 
interferents. 
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kirjeldab võõrkeeles iseennast, 
oma võimeid ja huvisid, 
mõtteid, kavatsusi ja kogemusi 
seoses valitud erialaga ja 
kasutab võõrkeeleoskuse 
arendamiseks endale sobivaid 
võõrkeele õppimise 
strateegiaid ja teabeallikaid; 

interferents. 
Keerukamate 
konstruktsioonide 
kasutamise püüe 
tekitab vigu. 
Teksti liigendus, 
õigekiri, 
kirjavahemärgistu
s on sedavõrd 
korrektne, et ei 
sega mõtte 
jälgimist.
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mõistab Eesti ja teiste rahvaste 
elukeskkonda ja kultuuri ning 
arvestab nendega võõrkeeles 
suhtlemisel;
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on teadlik edasiõppimise ja 
tööturul kandideerimise 
rahvusvahelistest võimalustest; 
koostab tööleasumiseks 
vajalikud võõrkeelsed 
taotlusdokumendid;

Teemad, alateemad

arvestuslik maht tundides I õ.a.:
Iseseisev töö moodulis
sh praktika
Õppemeetodid Rühmatöö; intervjuu/dialoog; lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine juhendi alusel, filmi vaatamine ja juhendi 

MINA JA MAAILM (I õ.a.-33 tundi sh iseseisev töö 5 tundi): Mina ja eakaaslased – kutseõppurid; Mina ja Eesti; 
Erinevad inimesed ja rahvad

Iseseisva töö maht on 16 tundi. Õpilane sooritab järgmised iseseisvad tööd: 
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Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, 
kokkuvõtva hinde 
kujunemine)

sh hindamismeetodid

Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

5,00/130,00 4,2 110 0/0 0,8 20
Õpetajad M.Nool, N.Voronova, A.Tiidt, E.Lavin, L.Väränen
Nõuded mooduli 
alustamiseks

Mooduli eesmärk

Rahuldav/arvestatud

Õpetaja poolt koostatud töölehed.

MATEMAATIKA
16

Väga hea

Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused 

Õpetusega taotletakse, et õppija kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks 

sh auditoorne töö (EKAP/ tundides)

õpiväljundite omandamist, õppetööst osavõttu ja õppija individuaalset arengut
A.        Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodi hinnete põhjal. Eeldused moodulihinde 
kujunemiseks on osavõtt õppetööst ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite omandamist ja võimaldavad 
hinnata õppija individuaalset arengut. 
B.        Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb õpiväljundite omandamisel tehtud tööde (õpimapp, iseseisev töö jms) 
hinnete keskmisena, võttes aluseks õppetööst osavõtu ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite 
omandamist ja võimaldavad hinnata õppija individuaalset arengut.

Internetileheküljed – BBC, Cambridge, Youtube, Busy Teacher

Hindamiskriteeriumid (lävendid)

sh iseseisev töö 
(EKAP/tundide
s)

Õpiväljund(id)

Õppematerjal

Mooduli nimetus
Mooduli number

Isiklik, poolametlik ja ametlik kiri, poster, powerpoint esitlus, video/filmi arutelu, sõnavara ja grammatika test, essee, 

Hea

Virginia Evans, Jenny Doodley   Upstream Intermediate

H. Liiv, A. Pikver   Praktiline inglise keele grammatika
Raymond Murphy   English Grammar in Use
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lahendab ülesandeid peast, 
kirjalikult ja taskuarvutiga, 
teisendab murde, rakendab 
tehete järjekorda, ümardab 
arve, leiab arvu 
absoluutväärtuse ja esitab arvu 
standardkujul ning annab 
vastuse lähtudes ülesande 
mõttest;

Arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutiga 
ning ümardab arve etteantud täpsuseni; 
lahendab lihtsamaid ülesandeid 
rakendades õiget tehete järjekorda, 
kasutab kirjalikke ülesandeid lahendades 
õigesti matemaatilisi sümboleid. 
Astendab abimaterjaliga naturaalarvulise, 
negatiivse ja ratsionaalarvulise 
astendajaga ratsionaalarve. Lahendab 
abimaterjaliga lihtsamad 
absoluutväärtuse ülesandeid

Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 18
teisendab pikkus-, raskus-, 
pindala-, ruumala-, mahu-, aja- 
ja rahaühikuid ja leiab nende 
mõõtühikute vahelisi seoseid 
nii paberkandjal kui Internetis 
leiduvatest teabeallikatest;

Teisendab pikkus-, raskus-, pindala, 
ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid 
kasutades vähemalt 4 (kilo-, detsi-, senti- 
ja milli-) eesliiteid
Võrdleb SI-süsteemi mõõtühikutega 
väljendatud suurusi kasutades õpetaja 
poolt koostatud juhendit või õpikut

Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 5
arvutab protsente ja promilli. 
Lahendab elulisi ülesandeid, 
leiab tekstist vajaliku info, teeb 
järeldusi tulemuse tõepärasuse 
kohta lähtuvalt igapäevaelust;

Arvutab protsenti (osa) tervikust.
Arvutab tervikut protsendimäära 
(osamäära) ja osa kaudu.
Leiab, mitu protsenti üks suurus 
moodustab teisest. 
Arvutab promilli
(nt. alkoholisisaldust veres) 
Vormistab korrektselt lahenduskäigu.

Arvutab peast, 
kirjalikult ja 
taskuarvutiga, 
ümardab arve 
etteantud 
täpsuseni; 
lahendab teatmiku 
abil lihtsamaid 
elulisi ülesandeid 
rakendades õiget 
tehete järjekorda, 
kasutab kirjalikke 
ülesandeid 
lahendades õigesti 

Mõõtühikud

Teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala, mahu, aja- 
ja rahaühikuid kasutades vähemalt 8 (giga-, mega-, kilo-
, detsi-, senti-, milli-, mikro- ja nano-) eesliiteid
 Võrdleb erineva maade mõõtühikutega väljendatud 
suurusi kasutades vajaliku teabe leidmiseks nii 
paberkandjal kui Internetis leiduvaid teabeallikaid

Arvutamine

Arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutiga, õigesti 
ümardab arve etteantud täpsuseni; lahendab iseseisvalt 
elulisi ülesandeid rakendades õiget tehete järjekorda, 
täiendab lahenduskäiku vajadusel joonisega/skeemiga
Astendab naturaalarvulise, negatiivse ja 
ratsionaalarvulise astendajaga ratsionaalarve kasutades 
astendamise reegleid iseseisvalt
Tõlgendab arvu absoluutväärtust kui kaugust arvtelje 
nullpunktist. Lahendab iseseisvalt absoluutväärtust 
sisaldavad ülesandeid

Teisendab pikkus-
, raskus-, pindala, 
ruumala, mahu, 
aja- ja 
rahaühikuid 
kasutades 
vähemalt 6 (mega-
, kilo-, detsi-, 
senti-, milli- ja 

Lahendab iseseisvalt ja loovalt   vähemalt kolme 
tehtega elulisi protsentülesandeid. Vormistab 
korrektselt lahenduskäigu. Vajadusel põhjendab saadud 
tulemust.
Valib erinevate võimaluste vahel ökonoomsema 
lahenduskäigu.

Lahendab kolme 
tehtega elulisi 
protsentülesandei
d (näiteks 
niiskusekadu, 
lahuse ülesanded, 
suuruste 
muutumise 
ülesanded).
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Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 5
lihtsustab ja tegurdab 
hulkliikmeid kasutades 
korrutamise abivalemeid;

kasutab võrde põhiomadust;
kasutab mõõtkava tegeliku 
mõõtme leidmisel ja vastupidi;

lahendab ühe tundmatuga 
lineaar- ja ruutvõrrandit, 
lineaarvõrrandisüsteemi; loeb 
graafikult lineaar- ja 
ruutvõrrandi lahendeid;

lahendab lineaarvõrratusi ja 
lineaarvõrratuste süsteeme, 
esitab lahendihulgad 
graafiliselt;

lahendab elulisi ülesandeid, 
esitab tõepäraseid vastuseid 
lähtuvalt igapäevaelust;

Teemad, alateemad
arvestuslik maht tundides I õ.a.: 12

Lihtsustab ja tegurdab avaldisi kasutades 
summa ja vahe ruudu ning ruutude vahe 
valemit valemete lehe abil ning avaldab 
valemist otsitavat suurust.
Lahendab lineaar- ja lihtsamaid 
ruutvõrrandeid ning 
lineaarvõrrandsüsteeme kasutades 
liitmisvõtet. Loeb graafikult lineaar- ja 
ruutvõrrandi lahendeid.
Lahendab lihtsamaid lineaarvõrratusi ja 
lineaarvõrratuste süsteeme
Leiab lihtsamatest tekstülesandest 
olulised andmed ja koostab vajadusel 
joonise või skeemi. Teeb vajalikud 
arvutused, otsustab tulemuse tõepärasuse 
üle lähtuvalt igapäevaelust.

Lihtsustab ja 
tegurdab avaldisi 
kasutades summa 
ja vahe ruudu 
ning ruutude vahe 
valemit 
iseseisvalt, 
kasutab summa ja 
vahe kuubi 
valemit teatmiku 
abil ning avaldab 
valemist otsitavat 
suurust
Lahendab 
iseseisvalt lineaar- 
ja ruutvõrrandeid 
ning 
lineaarvõrrandsüst
eeme kasutades 
liitmisvõtet. 
Joonistab 
lineaarfunktsiooni 
graafikut ja loeb 
graafikult 

Protsent 5 t 1 õ.a.

Avaldised. Võrrandid ja võrratused. 

Lihtsustab ja tegurdab avaldisi kasutades summa ja 
vahe ruudu ning ruutude vahe valemit iseseisvalt ning 
lihtsustab ja tegurdab avaldisi kasutades summa ja vahe 
kuubi ning kuupide vahe valemit teatmiku abil ning 
avaldab valemist otsitavat suurust.
Lahendab iseseisvalt lineaar- ja ruutvõrrandeid ning 
lineaarvõrrandsüsteeme kasutades sobivat 
lahendamisvõtet. Kasutab taandatud ruutvõrrandi 
lahendit. Lahendab murdvõrrandi, kus tundmatu esineb 
lugejas
Lahendab iseseisvalt lineaarvõrratusi ja 
lineaarvõrratuste süsteeme ning esitab lahendihulgad 
graafiliselt.
Lahendab tekstülesandeid ja koostab vajadusel joonise 
või skeemi. Teeb vajalikud arvutused ja kirjutab 
seletusi, otsustab tulemuse tõepärasuse üle lähtuvalt 
igapäevaelust.
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Arvutab sündmuse tõenäosust, 
võiduvõimaluse suurust 
selgitab hasartmängudega 
seotud riske, kasutades selleks 
statistika põhimõisteid, 
lahendab elulisi ülesandeid, 
leides erinevatest 
teabeallikatest statistilisi 
andmeid, koostades ja lugedes 
tabeleid, jooniseid, graafikuid, 
diagramme ning esitades 
tõepäraseid vastuseid

Eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut 
sündmust ja arvutab sündmuse 
tõenäosust.
Eristab ja kasutab vähemalt 3 
matemaatilise statistika karakteristikuid
Loeb ja koostab tulp- ja sektordiagramme 
konspekti abil.

Teemad, alateemad
Kujutab tasandil vektorit, 
arvutab lõigu ja vektori 
pikkuse, seostab joont 
võrrandiga ja joonestab 
võrrandi järgi sirge

Teemad, alateemad

Eristab 
juhuslikku, 
kindlat ja 
võimatut 
sündmust ning 
arvutab sündmuse 
tõenäosuse 
summa ja 
korrutist.
Eristab ja kasutab 
vähemalt 4 
matemaatilise 
statistika 
karakteristikuid
Loeb ja koostab 

Kujutab vektorit tasandil.
Arvutab lõigu ja vektori pikkuse. Arvutab erinevate 
punktidega antud kujundite ümbermõõdu ja pindala.
Joonestab sirge antud võrrandi järgi.
Seostab joone (sirge, parabool, ringjoon) võrrandit 
graafikuga ja vastupidi. Koostab sirge ja ringjoone 
võrrandit.

Eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ja 
arvutab mitme sündmuse tõenäosust ning seletab 
binoomkordaja mõistet ja kasutab Bernoulli valemit.
Eristab ja kasutab vähemalt 5 matemaatilise statistika 
karakteristikuid, analüüsib saadud tulemust
Loeb erinevaid tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 
diagramme.

Kujutab vektorit tasandil. Arvutab lõigu ja vektori pikkuse 
valemilehte kasutades.
 Joonestab sirge antud võrrandi järgi.
 Seostab joone võrrandit graafikuga ja vastupidi. Koostab 
kahe punkti järgi sirge võrrandit.

Kujutab vektorit tasandil. Arvutab lõigu ja vektori pikkuse.

Jooned tasandil 14 t. 1 õ.a.
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Kasutab Pythagorase teoreemi 
ja trigonomeetriliste 
funktsioonide definitsioone 
täisnurkse kolmnurga 
lahendamisel
Leiab elulistes ülesannetes 
Pythagorase teoreemi ja 
täisnurkse kolmnurga 
trigonomeetria abil puuduvaid 
kujundi mõõtmeid ja nurkade 
suurusi

Oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab 
andmed, valemid ja vastuse) lahendada 
konspekti/näidete abil (elulisi) ülesandeid 
kasutades valemikaarti. 
Oskab valemikaardi abil leida õigeid 
elementide vahelisi seoseid, ümbermõõdu 
ja pindala valemeid.

Oskab korrektselt 
(teeb joonise, 
kirjutab andmed, 
valemid ja 
vastuse) 
lahendada 
(elulisi) 
ülesandeid 
kasutades 
valemikaarti. 
Liigitab 
tasandilisi 
kujundeid, oskab 
valemikaardi abil 
leida õigeid 
elementide 
vahelisi seoseid, 
ümbermõõdu ja 
pindala valemeid.

Esitab tõepärased vastused lähtuvalt 
igapäevaelust.

Teemad, alateemad

Lahendab 
iseseisvalt ja 
loovalt elulisi 
tekstülesandei
d ja vormistab 
korrektse 
lahenduskäigu
.

Trigonomeetria 9 tundi 1 õ.a.
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Liigitab tasandilisi kujundeid, 
teeb joonise; teab elementide 
vahelisi seoseid, ümbermõõdu 
ja pindala valemeid
Lahendab elulisi ülesandeid 
trigonomeetria- ja 
planimeetriateadmisi 
rakendades ja esitab 
tõepäraseid vastuseid lähtuvalt 
igapäevaelust

Teemad, alateemad
Liigitab ruumilisi kujundeid, 
teeb joonise, arvutab puuduvad 
elemendid, pindala ja ruumala.

Lahendab elulisi stereomeetria 
ülesandeid trigonomeetria- ja 
planimeetriateadmisi 
rakendades, annab vastuse 
lähtudes igapäevaelust.

Teemad, alateemad Stereomeetria 14 tundi 2 õ.a. Elulise sisuga tekstülesanded

Õpilane teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja 
arvutab kujundite pindala ja ümbermõõdu. Lahendab 
loovalt elulisi ülesandeid trigonomeetria - ja 
planimeetriateadmisi rakendades ja esitab tõepäraseid 
vastuseid lähtuvalt igapäevaelust.

Õpilane teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja leiab 
ümbermõõdu konspekti/näidete abil, teisendab vajadusel 
mõõtühikud, v.a. romb, trapets või valemite lehe abil kõik 
kujundid

Õppija lahendab näidisülesannete tasemel elulisi 
stereomeetria ülesandeid valemite lehe abi, teeb joonis, 
vajadusel teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes 
igapäevaelust. Esitleb iseseisva töö ja vastab mõnele esitatud 
küsimusele

Õppija lahendab elulisi stereomeetria ülesandeid, esitab 
põhjaliku lahenduskäigu, teeb joonis, vajadusel 
teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes 
igapäevaelust, suudab hinnata vastuse õigsust. Esitleb 
iseseisva töö mis on sooritatud programmiga geogebra 
ja vastab kõigile esitatud küsimustele

Planimeetria 10 t 12 õ.a.
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Teisendab erinevaid 
valuutasid. Arvutab liht- ja 
liitintressi, hindab hoiuse 
tulusust ja laenu kulukust. 
Arvutab bruto- ja netopalka, 
enamkasutatavaid makse. Loeb 
erinevaid majandusalaseid 
diagramme

Teisendab erinevaid valuutasid. Kasutab 
sellekohaseid teabematerjale. Arvutab 
liht- ja liitintressi. Arvutab käibemaksu ja 
kauba jaehinda, hinnamuutusi. 
Teeb vahet neto- ja brutopalgal, teab 
palgaga kaasnevaid makse. Kasutab 
palgakalkulaatoreid internetis. 
Selgitab laenudega seotud riske, arutleb 
säästmise vajalikkuse ja kiirlaenude üle.
Teeb vahet erinevatel diagrammidel, 
suudab lugeda neilt andmeid õpetaja 
abiga.

Teemad, alateemad 

Oskab lahendada ülesandeid 
kogu mooduli teemade kohta
Õppemeetodid
Mooduli hinde kujunemine:

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Mooduli number
Mooduli nimetus
Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika
(EKAP/ tundides)

sh auditoorne töö
(EKAP/ tundides)

sh iseseisev töö
(EKAP/ 
tundides)

Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodide hinnete põhjal, õpiväljundite omandamisel tehtud 
T.Leego, L. Vedler, S.Vedler  Matemaatika õpik kutseõppeasutusele  Tartu 2002,
L Lepmann, T.Lepmann, K.Velsker Matemaatika 10., 11., 12. klassile,
T Tõnso, A. Veelmaa Matemaatika 10., 11. klassile.

17

Oskab lahendada ülesandeid kogu mooduli teemade kohta 10 + 8 iseseisvat tööd

Teisendab 
erinevaid 
valuutasid. 
Kasutab 
sellekohaseid 
teabematerjale. 
Arvutab liht- ja 
liitintressi. 
Arvutab 
käibemaksu ja 
kauba jaehinda, 
hinnamuutusi. 
Teeb vahet neto- 
ja brutopalgal, 
teab palgaga 
kaasnevaid 

Teisendab erinevaid valuutasid. Kasutab sellekohaseid 
teabematerjale. Arvutab liht- ja liitintressi. Arvutab 
käibemaksu ja kauba jaehinda, hinnamuutusi. 
Teeb vahet neto- ja brutopalgal, teab palgaga 
kaasnevaid makse. Kasutab palgakalkulaatoreid 
internetis. 
Selgitab laenudega seotud riske, arutleb säästmise 
vajalikkuse ja kiirlaenude üle.
Teeb vahet erinevatel diagrammidel, suudab lugeda 
neilt andmeid Loeb tekstis, tabelist, jooniselt vajaliku 
info, analüüsib seda ja teeb järeldusi iseseisvalt. 

Ülesannete lahendamine klassis

Majandusmatemaatika elemendid 8 tundi + 8 tundi iseseisvat tööd
Raha ja valuuta.
Liht-ja liitintress. Laen ja hoiustamine, laenu tagasimakse-graafik.
Palk ja kehtivad maksud
töövõtjale ja tööandjale. Käibemaks, hind käibemaksuga ja käibemaksuta. Hinnamuutused (soodushind, hinnatõus jt).
Diagrammide lugemine

LOODUSAINED
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6,00/156,00 5,2 136 0 0,8 20
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks
Mooduli eesmärk

Rahuldav/arvestatud

Nimetab Maa sfäärid, loetleb kliimat 
kujundavaid tegureid, kirjeldab valitud 
loodusnähtust, toob näiteid taastuvatest ja 
taastumatutest loodusvaradest

Nimetab põhilisi kliimatekke tegureid, 
selgitab nende mõju kliimale. 
Kirjeldab vee jaotumist Maal.

Selgitab loodusainete omavahelisi seoseid, kirjeldab 
korrektsete mõistete abil loodusnähtusi, Maa 
geoloogilist arengut, Maa sfääre, võrdleb taastuvaid ja 
taastumatuid loodusvarasid, kirjeldab loodus- ja 
sotsiaalkeskkonna omavahelisi seoseid ja probleeme, 
pakub välja lahendusi.

Kirjeldab 
korrektsete 
mõistete abil 
loodusnähtusi, 
Maa geoloogilist 
arengut, sfääre, 
erinevaid 
taastuvaid ja 
taastumatuid 
loodusvarasid, 
nimetab loodus- 
ja 
sotsiaalkeskkonna 

Õpiväljund(id)

Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused
Jelena Vill, Krista Hallen, Svetlana Pesetskaja, Anna Tiidt

Iseloomustab Maa sfääre kui 
süsteeme, sfääride omavahelisi 
seoseid, erinevaid 
loodusprotsesse ning 
inimtegevuse mõju neile.

Universum ja selle kujunemine

Hindamiskriteeriumid (lävendid)
Väga heaHea

Määratleb ja märgib kaardile tuginedes kliimatüüpe. 
Toob omapoolseid näiteid kodukohast ja maailmast.
Iseloomustab vee jaotumust Maal. Seletab joonise abiga 
veeringe lülisid. Selgitab hoovuste teket ja liikumise 
seaduspära maailmameres ning rolli kliima 
kujunemises.

Määratleb ja 
märgib kaardile 
tuginedes 
kliimatüüpe. Toob 
omapoolseid 
näiteid 
kodukohast 
Selgitab liustike 
tähtsust veeringes 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu 
põhimõtteid
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Selgitab millest ja kuidas muld tekib, 
toob näiteid mulla koostisosade ja 
funktsioonide kohta

Teemad, alateemad
LOODUSGEOGRAAFIA

Kirjeldab Päikesesüsteemi tekke mudelit 
ja selle kaasaegset olemust, nimetab 
astronoomia vaatlusvahendeid (vähemalt 
2)

Kirjeldab Päikesesüsteemi ja selle 
objekte (vähemalt 4) ja nimetab 
planeedid õiges järjekorras

Kirjeldab Darwini evolutsioonikäsitlust; 
toob näiteid loodusteaduslike uuringute 
kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni

Kirjeldab bioevolutsiooni varasemaid 
etappe ja nimetab nüüdisaegsete 
eluvormide kujunemist

Teemad, alateemad FÜÜSIKA

Teemad, alateemad 
BIOLOOGIA

Kirjeldab Päikesesüsteemi tekke mudelit ja võrdleb 
kaasaegseid teooriad ning nimetab ja võrdleb 
astronoomia vaatlusvahendeid (vähemalt 6), seletab 
kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud 
nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu faase, varjutusiKirjeldab ja võrdleb Päikesesüsteemi ja selle objekte 
(vähemalt 8) ja nimetab planeedid õiges järjekorras, 
kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja 
ehitust

ASTRONOOMIA (4h) 2 õ.a.
Astronoomia ajalooline ülevaade. Maa ja taevas. Varjutused. Päikesesüsteem ja selle objektid. Galaktikad

MAA KUI SÜSTEEM (20h) 1 õ.a
Maa süsteemid. Maa teke ja areng. Maa siseehitus (Maa kihiline ehitus, Laamtektoonika, Vulkanism ja maavärinad). 
Kliima (Kliimatekke tegurid, Kliimamuutused). Vee jaotumine Maal (Vee jaotumine Maal ja veeringe, Hoovuste, 
loodete ja liustike mõju). Mullastik (Mulla teke ja koostis, Muldade degradeerumine ja kaitse)

Kirjeldab ja võrdleb mikro- ja makroevolutsiooni ning 
hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa 
nüüdisinimese evolutsioonis

Kirjeldab ja 
võrdleb 
loodusliku valiku 
vorme, nende 

Kirjeldab 
Päikesesüsteemi 
tekke mudelit ja 
võrdleb 
kaasaegseid 

Selgitab millest ja 
kuidas muld tekib, 
toob näiteid mulla 
koostisosade ja 
funktsioonide 
kohta, kuid esineb 
väiksemaid vigu 
ja ebatäpsusi. 
Kirjeldab 
mullaprofiili ja 
seostab neid 
geograafilise 

Kirjeldab Päikesesüsteemi 
tekke mudelit, selle kaasaegset 
olemust ning selle objekte, 
selgitab evolutsiooni 
toimumismehhanisme ning 
toob näiteid loodusteaduslike 
uuringute kohta, mis tõestavad 
bioevolutsiooni

UNIVERSUMI EVOLUTSIOON (7h) 2 õ.a.
Evolutsiooniteooriate põhiseisukohad. Eri seisukohad elu päritolust Maal. Loodusliku valiku vormid ja tulemused. 
Makro- ja mikroevolutsioon

Iseloomustab ning hindab eri tegurite osa uute liikide 
tekkes ning kirjeldab evolutsioonilise 
mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise 
tekkemehhanisme ning avaldumisvorme 

Nimetab ja hindab 
erinevaid 
seisukohti elu 
päritolu kohta 
Maal, kirjeldab 

Kirjeldab 
Päikesesüsteemi 
ja selle objekte 
(vähemalt 6) ja 

Selgitab millest ja kuidas muld tekib, toob näiteid mulla 
koostisosade ja funktsioonide kohta, kuid esineb 
väiksemaid vigu ja ebatäpsusi. Kirjeldab mullaprofiili 
ja seostab neid geograafilise asukoha iseärasustega.
Nimetab erinevaid muldade kahjustamise põhjuseid ja 
tagajärgi (vähemalt 6), toob vähemalt 3 näidet ja pakub 
lahendusi.
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Teisendab ainekavas sisalduvaid SI 
mõõtühikuid, kasutab (vähemalt 4) 
eesliiteid

Eristab ühtlast sirgjoonelist liikumist 
ühtlaselt kiirenevast/aeglustuvast 
sirgjoonelisest liikumisest, eristab nende 
graafikuid, lahendab lihtsamaid 
ülesandeid konspekti abil

Nimetab liikumise tekkimise põhjusi, 
sõnastab Newtoni I, II ja III, kirjeldab 
erinevate jõudude liigid, lahendab 
lihtsamaid ülesandeid konspekti abil

Teemad, alateemad FÜÜSIKA

Võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid 
ning eristab elusloodusele ainuomaseid 
tunnuseid.
Kirjeldab ja nimetab elus- ja eluta 
looduse keemilist koostist.

Nimetab rakuteooria põhiseisukohti (3). 
Selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa 
raku elutegevuses.
Tunneb loomaraku peamisi organelle 
joonistel.
Kirjeldab plastiidide, vakuoolide ja 
rakukesta ülesandeid taime elutegevuses.

Kirjeldab 
liikumise 
tekkimise põhjusi, 
sõnastab Newtoni 
I, II ja III, toob 

Kirjeldab liikumise tekkimise põhjusi, sõnastab ja 
seletab Newtoni I, II ja III, kirjeldab erinevate jõudude 
liigid toob näiteid, lahendab probleemülesandeid

Organism kui tervik

Kasutab korrektselt 
mõõtühikute süsteeme, 
kirjeldab mehaanika nähtusi ja 
kasutab selleks õigeid 
füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

Teisendab 
ainekavas 
sisalduvaid SI 
mõõtühikuid, 

Võrdleb ainete 
aktiivset ja 
passiivset 
transporti läbi 
rakumembraani.
Kirjeldab 
loomaraku osade 
ehitust 
Eristab loomaraku 
peamisi koostisosi 
mikrofotodel ja 

Seletab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises
Nimetab rakuteooria põhiseisukohti (6) ja selle olulisust 
eluslooduse ühtsuse mõistmisel.
Koostab skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku 
koostisosade omavahelistest talitluslikest seostest.
Võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab 
neid nähtuna mikropreparaatidel, mikrofotodel ja 
joonistel.

KEHAD, NENDE MÕÕTMED, MÕÕTÜHIKUTE SÜSTEEMID JA TEISENDAMISED (10h) 1 õ.a.
Liikumine ja selle mõõtmine. Liikumisgraafikud. Newtoni seadused. Võimsus, töö ja energia

Arutleb eluslooduse tunnuste 
üle, klassifitseerib erinevaid 
biomolekule ja selgitab nende 
tähtsust enda elu näitel, 
võrdleb rakkude tüüpe, 
kirjeldab fotosünteesi ning 
bakterite, seente ja inimese 
üldist aine ja energiavahetust.

Eristab ühtlast 
sirgjoonelist 
liikumist ühtlaselt 
kiirenevast/aeglus
tuvast 
sirgjoonelisest 

Teisendab ainekavas sisalduvaid SI mõõtühikuid, 
kasutab (vähemalt 8) eesliiteid

Kasutab ning teisendab dünaamikat iseloomustavaid põhisuurusi ja nendevahelisi seoseid, lahendab lihtsamaid 

Võrdleb ühtlast sirgjoonelist liikumist ja ühtlaselt 
kiirenevast/aeglustuvast sirgjoonelist liikumist, toob 
näiteid, eristab nende graafikuid, lahendab 
probleemülesandeid

Kirjeldab ja seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude 
ehitust nende ülesannetega, võrdleb DNA ja RNA 
ehitust ning ülesandeid.
Demonstreerib elus- ja eluta looduse ühtset päritolu, 
leiab põhjusi, miks elu tekkis ja arenes esmalt 
veekeskkonnas.

Võrdleb elus- ja 
eluta looduse 
keemilist koostist, 
kirjeldab ja 
seostab vee 
omadusi 
organismide 
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Nimetab ja toob näiteid mittesugulise 
paljunemise vormide kohta eri 
organismirühmadel.
Kirjeldab raku muutusi rakutsükli eri 
faasides.

Kirjeldab pärilikkuse ja 
keskkonnategurite osa organismi tunnuste 
kujunemisel. Kirjeldab geneetilise koodi 
omadusi (vähemalt 2).

Teemad, alateemad 
BIOLOOGIA

Võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning 
selgitab erinevuste põhjusi.
Analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite 
toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 
pereplaneerimist.
Selgitab  inimese vananemisega kaasnevaid muutusi 
raku ja organismi tasandil.

Nimetab ja toob 
näiteid 
mittesugulise 
paljunemise 
vormide kohta eri 
organismirühmad
el. Kirjeldab DNA, RNA ja valkude osa päriliku info 

avaldumises. Koostab eksperimendi kavandi, mis 
tõestab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside 
universaalsust.

Koostab ja analüüsib skemaatilisi jooniseid ja 
mõistekaarde fotosünteesi toimumise kohta ning 
võrdleb fotosünteesi ja taimede hingamist.

Seostab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste osadena.

Kirjeldab fotosünteesi toimumisprotsessi, nimetades 
fotosünteesi lähteaineid ja saadusi.

Selgitab organismide erinevaid 
paljunemisviise ning 
arengutüüpe, kasutab geneetika 
põhimõisteid õiges kontekstis, 
selgitab näidete abil 
pärandumise seaduspärasusi, 
toob näiteid biotehnoloogia 
rakendumisvõimalustest.

Mikromaailm ja aineehitus

Nimetab geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevaid teaduslikke, seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi 
probleeme
Seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega
Võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, organismisisest toimet ja ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke 
eluviise, et vältida nakatumist. Toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta

ORGANISMIDE EHITUS JA TALITLUS 18h 2 õ.a.
Organismide keemiline koostis. Biomolekulide tähtsus eluslooduses. Toiduainete toiteväärtus, lisaained ning 
tervislikkuse seos koostisega. Organismide energiavajadus Rakkude ehitus ja talitlus. Organismide aine- ja 

Võrdleb DNA ja 
RNA sünteesi 
kulgu ning 
tulemusi. 
Kirjeldab 
geneetilise koodi 
omadusi 
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Kirjeldab aine ehitust molekulaartasemel, 
kirjeldab aine mikro- ja 
makroparameetreid (vähemalt 3), 
teisendab temperatuuri (vähemalt 2 
skaala kasutades), lahendab lihtsamaid 
ülesandeid konspekti abil

Nimetab ideaalgaasi mudeli olulisi 
tunnuseid, kirjeldab isoprotsesse ja nende 
graafikuid, lahendab lihtsamaid 
ülesandeid konspekti abil

Kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit, 
radioaktiivsust, tähtsamaid 
tuumareaktsioone ja tuumareaktorite 
üldist tööpõhimõtet, nimetab vähemalt 3 
tuumafüüsika rakendust

Teemad, alateemad FÜÜSIKA

Seletab elektrivälja ja magnetvälja 
tekkimise põhjusi, eristab elektrivälja ja 
magnetvälja kirjeldavaid suurusi ja 
omadusi, kirjeldab elektromagnetvälja 
levimist elektromagnetlainena, lahendab 
lihtsamaid ülesandeid konspekti abil

Seletab elektrivälja ja magnetvälja tekkimise põhjusi, 
eristab elektrivälja ja magnetvälja kirjeldavaid suurusi 
ja omadusi, kirjeldab elektromagnetvälja levimist 
elektromagnetlainena, lahendab probleemülesandeid

Seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, arvutab voolutugevust

SOOJUSÕPETUS (9h) 1 õ. a. ja 2 õ. a.
Mikro- ja makromaailm. Rõhk ja temperatuur. Ideaalne gaas. Protsessid gaasides. Soojusmasinad
AATOMI JA TUUMAFÜÜSIKA (9h)
Nüüdisaegsed aatomimudelid. Alfa-, beta- ja gammakiirgus. Tuumareaktsioonid ja rakendused. Radioaktiivsus. 

Nimetab mudeli 
ideaalgaas olulisi 
tunnuseid, 
kirjeldab 
isoprotsesse ja Kirjeldab 
nüüdisaegset 
aatomimudelit, 
koostab 
lihtsamaid 
tuumareaktsioone, 

Seletab 
elektrivälja ja 
magnetvälja 
tekkimise põhjusi, 
eristab 
elektrivälja ja 
magnetvälja 
kirjeldavaid 

Kirjeldab korrektsete mõistete 
ja füüsikaliste suurustega 
elektromagnetismi nähtusi ja 
nendevahelisi seoseid, 
kirjeldab valguse olemuse ja 
levimise nähtusi

Iseloomustab soojusenergia 
muutmise viise, nähtusi ja 
seaduspärasusi, kirjeldab 
tähtsamaid mikromaailma 
mudeleid, tuumareaktsioone 
ning radioaktiivsust

Kirjeldab aine 
ehitust ja võrdleb 
selle koostisosad 
ning toob näiteid. 
Kirjeldab aine 
mikro- ja 
makroparameetrei
d (vähemalt 4), 

Kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit ja selle 
kujunemine, kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus, 
toob näiteid radioaktiivsuse rakendamise kohta, seletab 
tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning 
tuumaenergeetika eeliseid ja seonduvaid ohte, koostab 
tuumareaktsioone

Nimetab mudeli ideaalgaas olulisi tunnuseid ja nimetab 
reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist, 
kirjeldab isoprotsesse ja joonistab graafikuid, lahendab 
erineva raskusega ülesandeid

Kirjeldab aine ehitust ja võrdleb selle koostisosad ning 
toob näiteid. Võrdleb aine mikro- ja makroparameetreid 
(vähemalt 5), teisendab temperatuuri (vähemalt 4 skaala 
kasutades), lahendab probleemülesandeid
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Kirjeldab alalisvoolu, pinge, 
voolutugevuse, takistuse ja võimsuse 
mõistet, sõnastab Ohmi seadust 
vooluringi osa kohta, eristab elektrivoolu 
kokkuleppelist suunda, eristab jada- ja 
rööpühendust skeemi järgi, lahendab 
lihtsamaid ülesandeid valemite tabeli 
kasutades

Nimetab laineoptika põhimõisteid ning 
kirjeldab vähemalt 1 nähtus ja rakendus

Teemad, alateemad FÜÜSIKA

Selgitab elektronskeemide põhjal 
elementide aatomiehitust (esimese nelja 
perioodi piires) ja teeb nende põhjal 
järeldusi

Selgitab tüüpiliste näidete varal 
kovalentse, ioonilise, metallilise ja 
vesiniksideme olemust

Määrab aine valemi põhjal tema 
koostiselementide oksüdatsiooniastmeid 
ning koostab elemendi 
oksüdatsiooniastme alusel vastava oksiidi 
valemi ja nimetuse

Nimetab ja võrdleb laineoptika põhimõisteid ja 
kirjeldab vähemalt 3 nähtust ning toob näiteid nende 
kasutamisvaldkonnast

Kirjeldab 
alalisvoolu, pinge, 
voolutugevuse, 
takistuse, 
eritakistuse ja 
võimsuse mõistet, 
sõnastab Ohmi 
seadust vooluringi 
osa kohta, eristab 
elektrivoolu 
kokkuleppelist 
suunda, eristab 

Seletab valguse dualismi

Selgitab elektronvalemite põhjal elementide 
aatomiehitust (A ja B rühmade piires) ja teeb nende 
põhjal järeldusi

Kirjeldab keemiliste sidemete ja molekulide 
vastastiktoime (ka vesiniksideme) mõju ainete 
omadustele

Nimetab 
laineoptika 
põhimõisteid ja 
kirjeldab 

Seostab A- ja B - rühmade elementide metalliliste ja 
mittemetalliliste omaduste (elektronegatiivsuse) 
muutumist perioodilisustabelis aatomiehituse 
muutumisega

ELEKTROMAGNETISM (10h) 2 õ. a.
Elektriväli ja magnetväli. Elektrivälja tugevus ja magnetinduktsioon. Elektrivool ja voolutugevus. Voolutugevus, 
pinge, takistus, Ohmi seadus osa vooluringi kohta, takistite jada- ja rööpühendus, ülijuhtivus. Elektromagnetvälja 

Kirjeldab 
kovalentse sideme 
polaarsust, 
lähtudes sidet 

Selgitab 
elektronskeemide 
põhjal elementide 
aatomiehitust (A- 
ja B- rühmade 

Seostab A-
rühmade 
elementide 
metalliliste ja 
mittemetalliliste 
omaduste 

Kirjeldab aatomiehituse 
põhiseisukohti ja 
perioodilisussüsteemi 
seaduspärasusi, kirjeldab 
keemilise sideme tüüpe ja 
iseärasusi, määrab põhilisi 
oksüdatsiooniastmeid, 
klassifitseerib anorgaanilisi 
aineid aineklassidesse.

Kirjeldab alalisvoolu, pinge, voolutugevuse, takistuse ja 
võimsuse mõistet, sõnastab Ohmi seadust vooluringi 
osa kohta, eristab elektrivoolu kokkuleppelist suunda, 
eristab jada- ja rööpühendust, lahendab erineva 
raskusega ülesandeid, kirjeldab eritakistuse ja 
ülijuhtivuse mõisteid, saab aru ülijuhtivuse tähtsust 
tuleviku tehnikamaailma jaoks
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Kirjeldab metallide ja mittemetallide 
füüsikalisi omadusi
Nimetab õpitud metallide keemilisi 
omadusi vastava elemendi asukohaga 
perioodilisustabelis ja pingereas, koostab 
vastavaid reaktsioonivõrrandeid 
kasutades abimaterjale

Teemad, alateemad KEEMIA

Rakendab süstemaatilise nomenklatuuri 
põhimõtteid lihtsaimate süsivesinike 
korral (koostab valemi põhjal nimetuse ja 
nimetuse põhjal struktuurivalemi)

Toob lihtsamaid näiteid õpitud 
ühendiklasside (halogeeniühendid, 
alkoholid, küllastumata süsivesinikud, 
karbonüülühendid ja karboksüülhapped) 
kohta struktuurivalemite kujul 

Teemad, alateemad KEEMIA

Selgitab struktuuri ja omaduste seoseid õpitu tasemel
Selgitab ning võrdleb gaasiliste, vedelate ja tahkete 
(orgaaniliste) materjalide põlemist ning sellega 
kaasneda võivaid ohtusid

Seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava 
elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas, 
koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (metalli 
reageerimine mittemetalliga, veega, lahjendatud happe 
ja soolalahusega) ilma abimaterjalita

LOODUSTEADUSTE RAKENDUSVÕIMALUSI (16h) 1 õ.a.
Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Struktuurivalemid. Küllastunud 
süsivesinikud. Halogeeniühendid. Küllastumata süsivesinikud. Areenid. Karbonüülühendid ja karboksüülhapped. 
Süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ja tööstuses (tutvustavalt).  

Selgitab halogeeniühendite, fenoolide jt saasteainete toimet keskkonnale ning inimesele.

AATOMI JA MOLEKULI EHITUS JA MUDELID (16h) 1 õ.a.
Keemilised elemendid Maal. Keemiline side. Anorgaanilised aineklassid. Metallid ja mittemetallid

Selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse ja nähtusi ning sellest põhjustatud sotsiaalseid probleeme

Kasutab erinevaid 
molekuli 
kujutamise viise 
(lihtsustatud 
struktuurivalem, 
tasapinnaline ehk Selgitab orgaaniliste ühendite vees lahustuvuse 

erinevusi, kasutades ettekujutust vesiniksidemest jt 
õpitud teadmisi
Võrdleb alkoholide, aldehüüdide (sh sahhariidide), 
fenoolide ja karboksüülhapete redoksomadusi ning teeb 
järeldusi nende ainete püsivuse ja füsioloogiliste 
omaduste kohta

Võrdleb metallide 
ja mittemetallide 
füüsikalisi 
omadusi
Seostab tuntumate 
metallide ja 
mittemetallide 
ning nende 
tüüpühendite 
keemilisi omadusi 

Määrab molekuli 
struktuuri põhjal 
aine kuuluvuse 
(õpitud 
aineklasside 
piires)
Kirjeldab 

Kirjeldab ja võrdleb orgaanilisi 
aineid juhtides orgaanilise 
keemia sõlmküsimustele 
(nomenklatuur, füüsikalised 
omadused, keemilised 
omadused) tähelepanu 
erinevate aineklasside kaudu, 
tunneb erinevate argielus ja 
looduses tähtsust omavate 
molekulide koostises ära 
õpitavate aineklasside 
funktsionaalrühmad
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Iseseisev töö moodulis (20h)

sh praktika
Õppemeetodid
Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, 
kokkuvõtva hinde kujunemine)

sh hindamismeetodid

Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodi hinnete põhjal. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb 
õpiväljundite omandamisel tehtud tööde (kontrolltööd, iseseisev töö jms) kaalutud hinnete keskmisena, võttes aluseks 
õppetööst osavõtu ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite omandamist ja võimaldavad hinnata õppija 
individuaalset arengut

Loeng, rühmatöö, ajurünnak, mõttega lugemine, probleemülesanne, juhtumi uurimine, uurimustöö jne
Puudub

LOODUSTEADUSTE RAKENDUSED MUUTUVAS MAAILMAS (füüsika 10h, keemia 4h, bioloogia 6h, KOKKU 
20h)
ÕV: Kirjeldab loodusteaduste ning tehnoloogia rakendusi ja arengu positiivseid ja negatiivseid külge, toob näiteid 
loodusteaduste tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest
Uurimustöö koos esitlusega (kirjeldab loodusteaduste ning tehnoloogia vähemalt 3 rakendust ning käsitleb nende 
rakenduste positiivseid ja negatiivseid aspekte, esitab oma uurimustöö tulemusi klassis)

Esitlus, essee, konspekt, testid, kontrolltööd, uurimus, probleemi lahendamine jne
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Mooduli number

Põhimaterjal:
moodle.e-ope.ee
Täiendav materjal:

 1)Jaaniste, J. (1999) Füüsika XII klassile. Kosmoloogia. Tallinn: Koolibri (http://opik.obs.ee/)
 2)Pärgmäe, E. (2002) Füüsika õpik kutsekoolidele. Tartu
 3)Peil, I. (2003) Füüsika X klassile. Mehaanika. Tallinn: Koolibri
 4)Susi, J., Lubi, L. (2003) Füüsika X klassile. Soojusõpetus. Tallinn: Koolibri
 5)Tarkpea, K. (1997) Füüsika XI klassile. 1. osa. Elekter ja Magnetism. Tallinn: Koolibri
 6)Tarkpea, K. (2008) Füüsika XI klassile. 2. osa. Elektromagnetism. Tallinn: Koolibri
 7)Voolaid, H. (2008) Füüsika XI klassile. Optika. Tallinn: Koolibri
 8)T. Sarapuu. (2003) Bioloogia gümnaasiumile 1.osa Tartu: Eesti Loodusfoto
 9)M. Viikmaa. U. Tartes (2008) Bioloogia gümnaasiumile II Tartu: Eesti Loodusfoto
 10)T. Sarapuu M. Viikmaa I. Puura (2006) Bioloogia IV Tartu: Eesti Loodusfoto
 11)H. Järvalt (2003) Bioloogia lühikursus gümnaasiumile Tallinn: Avita
 12)S. Laos K. Praakli U.Tokko Töövihikud gümnaasiumile 1,2,4 kursus Tartu: Eesti Loodusfoto
 13)E. Külmanurm (2006) Keemia kutsekoolidele Kirjastus Atlex
 14)A. Tuulmets (2006) Orgaaniline keemia 1,2 osa Tallinn: Avita
 15)L. Tamm (2008) Üldine ja anorgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile Tallinn: Avita
 16)H. Karik (2000) Üldine keemia Tallinn: Koolibri
 17)N. Katt (2002) Keemia lühikursus gümnaasiumile Tallinn: Avita
 18)L. Paaver (2003) Keemia ülesanded gümnaasiumile Tallinn: Avita
 19)L. Karolin (2002) Orgaanilise keemia ülesanded Tallinn: Avita
 20)L. Karolin (2007) Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik 1, 2 osa Tallinn: Avita
 21)L. Paaver J. Vene (2003) Keemia testid gümnaasiumile Tallinn: Avita
 22)Seinatabelid
 23)http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/loodus
 24)http://geoeducation.info/geomoodulid/
 25)https://moodle.e-ope.ee//
 26)YouTube Education -> http://www.youtube.com/channel/UC3yA8nDwraeOfnYfBWun83g 

Õppematerjal

18
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Mooduli nimetus
Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

7,00/182,00 6 156 1 26
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks
Mooduli eesmärk

Rahuldav/arvestatud

Võtab osa 65% kehalise kasvatuse 
tundidest ja koostab referaadi „Sport 
minu elus, kehakultuuri ja spordi 
osatähtsus ühiskonnas“, “Kehalise 
aktiivsuse mõju inimese tervisele ja 
töövõimlemise vajalikkus kutsealal 
töötades“, „Sport minu elus, kehakultuuri 
ja spordi osatähtsus ühiskonnas.“

Sooritab üldfüüsilist vormi näitavad 
harjutused- kiirus, jõud, hüppevõime, 
painduvus 
kava mittetäiuslikult, 
harjutuste treenimisel ja kavu esitades 
arvestab ohutusnõuetega.

Hea

Võtab osa 80% 
kehalise kasvatuse 
tundidest, koostab 
referaadi „Sport 
minu elus, 
kehakultuuri ja 
spordi osatähtsus 
ühiskonnas“, 
“Kehalise 
aktiivsuse mõju 

õpetusega taotletakse, et õppija omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu 

S. Kiveste; A. Raven, M.Speek, K.Hallen, J.Vill, M. Maksõmiv, E. Kirotbek, A.Laaneväli-Toots, I. Maksimova
Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused

Väga hea

sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides)

sh iseseisev töö 
(EKAP/ 
tundides)

Hindamiskriteeriumid (lävendid)

Võtab osa 85-90% kehalise kasvatuse tundidest, 
koostab referaadi „Sport minu elus, kehakultuuri ja 
spordi osatähtsus ühiskonnas“, “Kehalise aktiivsuse 
mõju inimese tervisele ja töövõimlemise vajalikkus 
kutsealal töötades“, „Sport minu elus, kehakultuuri ja 
spordi osatähtsus ühiskonnas.“

 Omandab tervisejooksu-, kepikõnni tehnika ja tunnetab sobilikku koormust ning jälgib pulsisagedust, järgides 
ohutusnõudeid ja treeningujärgseid taastumist soodustavaid harjutusi. 
Nimetab ja teab terviseriske ning võimalike vigastusi, kirjeldab nende reageerimist ja ennetamise võimalusi
Hindab enda kehalist vormi tervise seisukohalt ja teab, kuidas seda hoida ja parandada. Osaleb  65% kehalise 
kasvatuse tundidest ja sooritab üldfüüsilise vormi hindamise testi.

Omab adekvaatselt 
enesehinnangut enda tervise 
seisukohal ning teadmisi, 
oskusi ja hoiakuid, mis 
toetavad tervikliku ja 
terviseteadliku inimese 
kujunemist.

Õpiväljund(id)

Sooritab 
üldfüüsilist vormi 
näitavad 
harjutused- kiirus, 
jõud, 
hüppevõime, 
painduvus kava 
mõne pisiveaga, 

Sooritab üldfüüsilist vormi näitavad harjutused - kiirus, 
jõud, hüppevõime, painduvus kava veatult, selgitab 
harjutuste mõju erinevatele lihasgruppidele. Harjutuste 
treenimisel ja kavu esitades arvestab  ohutusnõuetega.

SOTSIAALAINED 
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Omandab sulgpalli-, võrk- ja korv-
pallimängu algteadmised ja esmase 
mängutehnika

Teemad, alateemad  
KEHALINEKASVATUS (26 
h)

Omandab 
sulgpallimängus 
servi, vajaliku 
liikumise 
mänguks, 
erinevad söödud, 
treenib ja 

KERGEJÕUSTIK. Kiirjooks 100m krossijooks 1000m pallivise, kaugushüpe. (I õ.a.)
KEPIKÕND. Tehnika omandamine. Distantsi läbimine, matk. (I õ.a.)
ÜLDFÜÜSILINE ETTEVALMISTUS. Treening ringmeetodil. Üldfüüsilise ettevalmistuse harjutused, treeningud 
kooli jõusaalis. (I õ.a.)
VÕIMLEMINE. Harjutuste kavad (akrobaatika, vabakava, vahendiga kava) - hindeline, rivi-ja korraharjutused. (I 
õ.a.)
SPORTMÄNGUD. Sulgpall, võrkpall, korvpall.  (I õ.a.)
ÜLDFÜÜSILINE ETTEVALMISTUS. Treening ringmeetodil. Üldfüüsilise ettevalmistuse testid.
RIVI- JA KORRAHARJUTUSED.  (II õ.a.)

Omandab sulgpallimängu servi, liikumise mänguks, 
palli vastuvõtmise osavuse, mängu käigus erinevate 
söötude, löökide kasutamise, on omandanud võrk- ja 
korvpallimänguks tehnikaelemendid ja oskab juhendada 
ka teisi.
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Mõistab kultuurilise 
mitmekesisuse ühiskonna 
esinevaid nähtusi, protsesse ja 
konflikte ning selgitab nende 
seost ja vastastikust mõju, 
lähtudes kaardimaterjalist ja 
statistilistest näitajatest.

Omab arusaama erinevatest 
nähtusteest, protsessidest ja 
konfliktidest ühiskonnas ning 
nende seostest ja vastastikusest 
mõjust

Iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidu näitel.
 Selgitab nüüdisühiskonna  kujunemist, struktuuri ja korraldust

Selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
Selgitab Eesti rolli NATOs, ELs ja ÜROs.
 Põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku käitumise vajalikkust, pakub välja tegevused selle saavutamiseks, nimetab 
konkreetseid riike ja nende tegevusi eesmärgi saavutamisel.
 Kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja topograafilisi kaarte info leidmiseks ja rakendamiseks, määrab 
enda asukohta kaardil, kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab vahemaid ja määrab asimuuti.
 Määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades tähtsamad Eesti 
ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma ajaloo konteksti.
 Kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust.
 Orienteerub ja teeb vahet erinevate kultuuride inimõigustes, toob näiteid ja seostab erinevaid kultuure seal 
aktsepteerivates inim- ja kodanikuõigustes.
 Arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende omavaheliste konfliktide teemadel.
 Iseloomustab demokraatliku   valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidu näitel.
 Selgitab inimõiguste olemust ja nende vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse muutumist 20.-21. sajandil ning 
toob näiteid üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel. 
 Teab riigi mõistet, oskab nimetada riiki moodustavaid elemente, selgitab geograafilise asendi mõju riigile, märgib 
kaardile Euroopa riigid, sealhulgas ka mõningaid maailma suurriike ning teab nende pealinnu.
 Teab riikide arengutaset iseloomustavaid põhilisi statistilisi näitajaid, nimetab erinevaid riigitüüpe, liigitab etteantud 
materjali alusel riike arenenud riikideks ja arenguriikideks ning oskab neid võrrelda, nimetab tootmisviise ja seostab 
neid ühiskonna arengu etappidega, toob näiteid.
Iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidu näitel.
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Mõistab kultuurilise 
mitmekesisuse ning 
demokraatia ja selle kaitsmise 
tähtsust ning jätkusuutliku 
arengu vajalikkust, 
aktsepteerides erinevusi.

Selgitab materjali abiga inimõiguste 
olemust ja nende vajalikkust, nimetab 
inimõiguste tähenduse muutumist 20.-21. 
sajandil. Suudab arutelda  teiste rahvaste 
kommete, traditsioonide ja religiooni 
ning nende omavaheliste konfliktide 
teemadel.

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

Määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades tähtsamad Eesti 
ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma ajaloo konteksti
 Selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
 Iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa Liidus, selgitab Eesti rolli 
NATOs, ELs ja ÜROs.
 Näitab kaardil Euroopa Liidu ja NATO riike, nimetab nende pealinnad. Analüüsib kaartide ja statistiliste andmete 
põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist struktuuri.
 Arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende omavaheliste konfliktide teemadel. 
Kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust.
 Selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

 Põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku käitumise vajalikkust.
 Orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokenaleid.
 Kirjeldab erinevate ajaloosündmuste ja –protsesside tõlgendamise võimalusi ja põhjusi. Põhjendab inimeste ja riikide 
jätkusuutliku käitumise vajalikkust, pakub välja  tegevused selle saavutamiseks, nimetab konkreetseid riike ja  nende 
tegevusi eesmärgi saavutamisel.
Orienteerub ja teeb vahet erinevate kultuuride inimõigustes, toob näiteid ja seostab erinevaid kultuure seal  
aktsepteerivates  inim- ja kodanikuõigustes  
 Selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna. Analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja 
nõrkusi, lähtudes erinevatest rollidest ja kohustusest ühiskonnas. Sõnastab vaimse tervise tähenduse ning selle 
mõjufaktoreid.

Selgitab iseseisvalt inimõiguste olemust ja nende 
vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse muutumist 
20.-21. sajandil ning toob näiteid üksikisiku põhiõiguste 
muutumisest ajaloo vältel. Arutleb teiste rahvaste 
kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende 
omavaheliste konfliktide teemadel.

Selgitab 
inimõiguste 
olemust ja nende 
vajalikkust, 
nimetab 
inimõiguste 
tähenduse 
muutumist 20.-21. 
sajandil ning toob 
üksikuid näiteid 
põhiõiguste 
muutumisest 
ajaloo vältel. 
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Teemad, alateemad 
AJALUGU JA ÜHISKOND 

Õpilane mõistab maailma 
rahvastiku kiire kasvu 
põhjuseid ja globaalseid 
tagajärgi maailmamajandusele 
ja keskkonnale

Ajalooallikad ja allikakriitika. Ajaloo periodiseerimine.  (I õ.a.)
Ühiskonna areng ja moderniseerumine, info- ja teadmusühiskonna kujunemine.
Ühiskonnaelu reguleerivad normid ja väärtused. Eesti ja Euroopa rahvastiku muutumine ajas ja selle põhjused. (I õ.a.)
Tänapäeva Eesti ühiskonnakorraldus. Inimõigused. (I õ.a.)
Eesti kodaniku õigused ja kohustused. Tänapäeva Eesti ühiskonnakorraldus, Ühiskonnaelu reguleerivad normid ja 
väärtused. Inimõigused. Eesti kodaniku õigused ja kohustused. (II õ.a.)
Ühiskonna areng ja moderniseerumine, info- ja teadmusühiskonna kujunemine. (II õ.a.)
ÜRO, NATO ja EL asutamine ja funktsioonid tänasel päeval. Eesti ja Euroopa rahvastiku muutumine ajas ja selle 
põhjused. Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Eesti ja Euroopa rahvastiku muutumine ajas ja 
selle põhjused.  (II õ.a.)
Ühiskonnaelu reguleerivad normid ja väärtused. ÜRO, NATO ja EL asutamine ja funktsioonid tänasel päeval. ÜRO, 
NATO ja EL asutamine ja funktsioonid tänasel päeval. (II õ.a.)

Analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku paiknemist ja 
soolis- vanuselist struktuuri.
 Kasutades erinevaid kaardimaterjale kirjeldab koha ja ruumi mõju majanduses kasutatavatele ressurssidele, nimetab 
põhilisi majandussektoreid, toob näiteid majanduslikust spetsialiseerumisest, nimetab ja selgitab põhilisi 
globaliseerumise ja regionaliseerumise mõjusid.
 Teab energiaallikate üldist jaotust ja oskab tuua näiteid. Omab ülevaadet ja oskab selgitada  energiatootmise, 
tarbimise, majanduse ja keskkonna omavahelistest seostest, toob näited, võrdleb ja pakub omapoolseid lahendusi.
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Liigitab andmete alusel riike arenenud ja 
vähem arenenuteks, näitab kaardil 
Euroopa riike ja maailma mõjukamaid 
riike, nimetab nende pealinnu.
Teab maailma ja Eesti rahvaarvu, selle 
muutumise peamisi tagajärgi, 
rahvastikupoliitikas kasutatavaid 
meetmeid. Nimetab rännete ja 
linnastumise põhjuseid.
Loetleb majanduse struktuuri harud, 
selgitab neist energiamajanduse kui 
strateegiliselt olulise haru tähtsust, 
nimetab erinevaid energiaallikaid.                   
Nimetab Eesti energiamajanduse harud ja 
energiaallikad.
Selgitab globaliseerumise mõistet.

Teemad, alateemad 
INIMGEOGRAAFIA 

Liigitab andmete 
alusel riike 
arenenud ja 
vähem 
arenenuteks, 
selgitab 
geograafilise 
asendi mõju 
riigile, näitab 
kaardil Euroopa 
riike ja maailma 
mõjukamaid riike, 
teab nendest 
enamiku pealinnu. 
Teab maailma ja 
Eesti rahvaarvu, 
selle muutumise 
peamisi 
majanduslikke ja 

ORGANISEERITUD RUUM JA ÜHISKOND. Riikide liigitamine arengutaseme järgi. Looduslik-kultuurilised 
regioonid. (I õ.a.)
RAHVASTIK. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Riikide, sh Eesti rahvastikupoliitika. Ränne, nüüdisaegsed 

Liigitab andmete alusel riike arenenud ja vähem 
arenenuteks, selgitab geograafilise asendi mõju riigile, 
näitab kaardil Euroopa riike ja maailma mõjukamaid 
riike, teab nende kõikide pealinnu.
Teab maailma ja Eesti rahvaarvu, selle muutumise 
peamisi globaalseid tagajärgi, rahvastikupoliitikas, sh 
Eesti rahvastikupoliitikas kasutatavaid meetmeid.
Nimetab rännete ja linnastumise põhjuseid, kirjeldab 
viimaste aastate suurimat rännet.
Loetleb majanduse struktuuri harud, selgitab neist 
energiamajanduse kui strateegiliselt olulise haru 
tähtsust, nimetab erinevaid energiaallikaid, põhjendab 
nende osatähtsuse muutusi alates nafta kasutuselevõtust 
tänapäevani, samuti tulevikuprognoosi. 
Nimetab Eesti energiamajanduse harud ja 
energiaallikad.
 Selgitab globaliseerumise mõistet, kirjeldab peamisi 
globaalprobleeme.

Õpilane selgitab 
perekonnavormide 
mitmekesisust, perekonna 
ülesandeid ja osa ühiskonna 
arengus.

Analüüsib iseseisvalt registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi. Toob elulisi näiteid.
Kirjeldab iseseisvalt abielu perioode ning abieluga kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegevusi. 
Orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infoallikaid.
 Nimetab põhilisi abielu ja laste elu reguleerivaid seadusi ja rakendab neid praktilistes töödes, kasutades erinevaid 
infoallikaid.
 Kirjeldab lapse sünniga kaasnevaid elumuutusi pereliikmete jaoks ning selgitab erinevate kasvatusstiilide võimalikku 
mõju lapse arengule. Selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises, toob näiteid. 
Kirjeldab lapse arengu etappe ja toob erinevaid näiteid elust. Nimetab iseseisvalt erinevaid kasvatusstiile ning seletab 
nende mõju lapse arengule.
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Loetleb erinevaid kooseluvorme, nimetab 
mineviku ja tänapäevase perekonna 
erinevusi, kirjeldab tänapäevase 
perekonna peamisi ülesandeid, loetleb 
laste erinevaid kasvatusstiile, koostab ja 
esitab iseseisva tööna „keskmise“ pere 
eelarve (minuraha.ee).

Õpilane mõistab turvalise 
seksuaalkäitumise olulisust.

Kirjeldab seksuaalsuse tähendust ja 
norme eri kultuurides, toob näiteid 
erinevatest rasestumisvastastest 
vahenditest, loetleb tuntumaid sugulisel 
teel levivaid haigusi, kirjeldab lühidalt 
inimese ontogeneesi peamisi etappe.

Teemad, alateemad 
INIMESEÕPETUS 

Iseseisev töö moodulis
sh praktika

Loetleb, selgitab ja võrdleb erinevaid kooseluvorme, 
nimetab mineviku ja tänapäevase perekonna erinevusi, 
kirjeldab erinevate ajastute ja kultuuride perekondade 
ülesandeid, analüüsib laste erinevaid kasvatusstiile, 
nende mõju lapse arengule,  koostab ja esitab iseseisva 
tööna (minuraha.ee) „keskmise“ pere eelarve, kasutades 
kõige uuemaid andmeid (sotsiaalkindlustusamet, Eesti 
Statistikaamet, palga ja maksukalkulaator).

SOTSIAALAINETE ÕPIMAPI KOOSTAMINE „ÜHISKONNA ARENG GLOBALISEERUVAS MAAILMAS“

Loetleb ja 
iseloomustab 
erinevaid 
kooseluvorme, 
nimetab mineviku 
ja tänapäevase 
perekonna 
erinevusi, 
kirjeldab 
erinevate 
perekondade 
ülesandeid, 
võrdleb erinevate 
kasvatusstiilide 
mõju lapse 

PEREKOND KUI ÜHISKONNA OSA. Perekonna vormid. Tänapäeva Eesti perekond. Perekonna ülesanded. Laste 
kasvatusstiilid. Perekonna majanduselu, eelarve, õigusaktid. (I õ.a.)
SEKSUAALSUS INIMESE ELUS.  Turvaline seksuaalkäitumine, rasestumisvastased vahendid. Sugulisel teel 
levivad haigused. Inimese embrüogenees, sünd. Lapse areng ja arenguperioodid.  (II õ.a.)

Kirjeldab 
seksuaalsuse 
tähendust ja 
norme eri 
kultuurides, toob 
näiteid erinevatest 
rasestumisvastaste
st vahenditest 
(nimetab nende 
eeliseid ja 
puudusi), loetleb 
tuntumaid 

Kirjeldab seksuaalsuse tähendust eri kultuurides, toob 
näiteid erinevatest rasestumisvastastest vahenditest 
(selgitab nende eeliseid ja puudusi), loetleb tuntumaid 
sugulisel teel levivaid haigusi (esmased sümptomid, 
ohud tervisele) nimetab inimese embrüogeneesi etapid, 
kirjeldab inimese juveniilset, generatiivset ja 
vananemisperioodi, selgitab teemakohaseid mõisteid.
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Õppemeetodid

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, 
kokkuvõtva hinde kujunemine)

sh hindamismeetodid

Loeng, loetud tekstist (tekstidest) kokkuvõtva teksti loomine. Meeskonnatöö, ajurünnak, mõttega lugemine, 
jutustamine diskussioon, juhtumi uurimine, intervjuud, ideekaart, rollimäng, probleemülesannete lahendamine, töö 
atlsega, teemakohase filmi arutelu.

Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodi hinnete põhjal (kontrolltööd, iseseisev töö jms) hinnete 
keskmisena, võttes aluseks õppetööst osavõtu ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite omandamist ja 
võimaldavad hinnata õppija individuaalset arengut.

praktiliste tööde demonstratsioon, esitlus, essee, õpimapp, testid, kontrolltööd,  probleemi lahendamine.
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Mooduli number
Mooduli nimetus

Õppematerjal Põhimaterjal:
moodle.e-ope.ee
Täiendav materjal:
AJALUGU/ÜHISKONNAÕPETUS
 •Adamson, S. Valdmaa. Eesti ajalugu. Koolibri 2000. 
 •M. Laur, A. Mäesalu, T. Tannberg, U. Vent. Eesti ajalugu I osa Avita 2005
  •A. Pajur, T. Tannberg. Eesti ajalugu II osa. Avita 2006 
 •Heiki Raudla. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile I osa – Kirjastus Avita 2010
 •Heiki Raudla, Kalle Kroon, Tõnu Viik. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile II osa – Kirjastus Avita 2010
 •K. Olenko, A. Toots. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile – Kirjastus Koolibri 2005.
 •M. Varik. Ühiskonnaõpetus. Ülesannete kogu. Euroopa Päevik 2011-2012

INIMESEÕPETUS
 •I.Kraav, M.Kagadze, K.Kullasepp. Perekonnaõpetus. Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpik. Tallinn: Koolibri 2007
 •M.Ney. Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile. Tallinn: Maurus 2016
 •T.Sarapuu, H.Kallak. Bioloogia gümnasiumile I osa, Eesti Loodusfoto 1998
 •Perekonnaseadus  (https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603?leiaKehtiv)
 •Filmikogu.maailmakool.ee   MTÜ Mondo
 •Tervise Arengu Instituudi materjalid

INIMGEOGRAAFIA
 •M.Ainsaar, J.Jauhiainen, Ü.Liiber, H.Müristaja, G.Raagmaa, J.Roosaare. Geograafia gümnaasiumile I osa, Rahvastik 

ja majandus. Eesti Loodusfoto, 2013
 •S.Mäeltsemees. Maailma ühiskonnageograafia gümnasiumile. Avita ,2013
 •S.Mäeltsemees. Geograafia gümnaasiumile I osa, maailma ühiskonnageograafia töövihik. Avita, 2013
 •Atlased, kaardid, jaotusmaterjalid

KEHALINE KASVATUS
 •„Noorsportlase harjutusvara“ 
 •Spordialade võistlusreeglid 
 •J. Unger “Sportimisel on reeglid.“ 
 •Täienduskursuste materjalid. 
 •R. Jalak (2007) „Tervise treening“ 
 •Olümpiamängude ajalugu 1-4 osa(2003-2006)Tallinn: Maalehe Raamat 

19
KUNSTIAINED
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Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

1,50/39,00 1,3 34 0 0,2 5
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks
Mooduli eesmärk
Õpiväljundid
Eristab näidete alusel kunsti 
liike ja muusikažanre 
Seostab maailma ja Eesti 
kunsti ja muusika 
silmapaistvamaid teoseid 
ajalooga.

Analüüsib oma suhet 
kultuuriga ja loomingulisust 
läbi vahetu kogemuse

Kasutab kunsti ja muusikat 
elukvaliteedi tõstmiseks ja 
isiksuse arendamiseks

Väljendab ennast läbi 
loomingulise tegevuse

Võrdleb näidete põhjal erinevaid visuaalkunsti liike ja muusikažanreid 
Paigutab kunstiteoseid ja helitöid sajandi täpsusega ajateljele

Hindamiskriteeriumid (lävendid)

Kirjeldab kogetud kunsti- ja muusikaelamust (külastatud kunstimuuseumi või kontserdi raames)
 Võrdleb eri ajastute kunstiteoste mõistmist ja mõju oma eakaaslaste hulgas

Tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ning tähtteoseid
Määrab kunsti- ja muusikakultuuri ajastuid ajateljel
Uurib ja kirjeldab kunsti- ja muusikateoste ajaloolist ning kultuuriloolist tausta 
 Seostab kunstivoole üldajalooga

 Mõtestab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast kunsti-ja muusikateost ja põhjendab oma valikut, kirjeldades selle 
emotsionaalset mõju iseendale. 
Oskab rääkida tehtud või valitud kunsti- ja muusikateosest
 Leiab oma elukeskkonnast üles eri ajastute kunsti, muusika ja arhitektuuri 

sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides)

S. Gumenjuk, A. Arsenina, M. Pill

sh iseseisev töö 
(EKAP/ 

tundides)

Õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse 

Põhikoolis omandatud või sellel vastavad kunsti ja muusika valdkonna teadmised 

 Koostab Eesti lemmikteostest oma virtuaalse kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab valitud teosed 
„suuremasse pilti“, analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste autoritega ning esitleb seda 
 Suhestab enda ja oma eakaaslaste elukvaliteeti kunsti, muusika ja kultuuriga üldiselt
 Analüüsib kunstiväljapanekut ja helitööd läbi iseenda
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Iseseisev töö moodulis (5 
tundi)

sh praktika Puuduvad

Iseseisva töö eesmärgiks on arendada planeerimisoskust ja  oma õppeprotsessi korraldamist ning  arendada loovat 
mõtlemist, analüüsi- ja tähelepanuvõimet, üksikasjade märkamisoskust. 
Iseseisva töö teemad:

 1.Etteantud teema analüüs ja analüüsi esitlus
 2.Kontserdiarvustus ja näitusearvustus (näitustepäevik).
 3.Õppekäigud vahetu kultuurielamuse saamise eesmärgil (valikuliselt: ateljee, muuseum, kontsert, etendus, näitus, 

linnakeskkond, virtuaalkeskkond)

Alateemad:
 1.Kunstiliigid ja üldmõisted (kunst 1h)
 2.Muistne kunst (kunst 2h) 

Ürgaja ja Egiptuse kunst 
 3.Antiikaeg ja keskaeg (kunst 3h + muusika 3h) Vana -Kreeka, Vana-Rooma, Egiptus; Muusika roll vanadel 

kultuurrahvastel; Ajastute kultuurilooline taust; Gooti stiil. Gooti arhitektuuri tunnused; Tallinna vanalinn; Eesti 
kirikud; Mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine.

 4.Renessanss ja barokk (kunst 3h + muusika 3h):
Uuenenud inimese maailmapilt, trükipressi leiutamine; Arhitektuur;  Itaalia kõrgrenessansi maalikunstnikud: 
(Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo); Polüfoonilise muusika areng, ilmalik laul; Barokkarhitektuur, näited 
Eestis; Õukonnamuusika, uued muusikažanrid; Arhitektuuri põhitunnuste tuletamine antiikkultuurist; 
Instrumentaalmuusika areng; Soololaul, programmiline muusika, rahvuslikkus.

 5.Klassitsism ja romantism (kunst 4h + muusika 3h) 
Arhitektuuri põhitunnuste tuletamine antiikkultuurist; Instrumentaalmuusika areng; soololaul, programmiline 
muusika, rahvuslikkus, lavamuusika (ooper, ballett)

 6.19. ja 20. sajand (kunst 3h + muusika 3h)
Uuendused maalikunstis; Seosed nüüdiskunstiga; Ülevaade ajastu muusikastiilidest ja kunstivooludest 
(impressionism, ekspressionism, juugend, modernismi ja postmodernismi võrdlus).
Olulisemad heliloojad.

 7.21. sajand (kunst 3h + muusika 2h): Kehakunst (graffiti, häppening, installatsioon, fotokunst, videokunst, 
performance, netikunst); Tänapäevane muusikamaastik; Rahvakunst ja –muusika kui identiteedi kujundaja.

 8.Eesti  kunst (1h) ja muusika(4h).Eesti rahvakultuur: ornament, ehted, riietus. Laulupidude traditsiooni algus. 
Rahvalooming. Rahvapillid. Lavamuusika. Koorimuusika. Muusikafestivalid.
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Õppemeetodid

Mooduli hinde kujunemine 
sh hindamismeetodid
Õppematerjal

Mooduli number
Mooduli nimetus
Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

5,00/130,00 4,6 120 0 0,4 10
Õpetajad
Nõuded mooduli 
alustamiseks
Mooduli eesmärk

RÄÄKIMINE:
Väljendab ennast 

RÄÄKIMINE:
Väljendab ennast kasutades põhisõnavara ilma 

Suhtleb eesti keeles 
argisuhtluses nii kõnes kui 

õpimapp, testid 
Muusikaõpik gümnaasiumile, I osa, 2008. Toomas Siitan, Anu Sepp

A.Laaneväli-Toots, I.Peetrimägi, L.Hokkanen

Hindamiskriteeriumid (lävendid)
Rahuldav/arvestatud
RÄÄKIMINE:
Väljendab ennast lühidalt kasutades 

Õpiväljund(id)

sh iseseisev töö 
(EKAP/ 

tundides)

sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides)

20

Loeng, Vestlus, Arutlus/analüüs õppekäigu põhjal, Kokkuvõtva teksti loomine loetu põhjal, Diskussioon kuuldud 
helindite või vaadeldud kunstiteoste põhjal. Laulmine.Rühmatöö kaasõpilaste esitluste analüütiliseks aruteluks, 
PaaristööMoodulit hinnatakse mitteeristavalt (arvestuslikult).

Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused

Väga hea

Õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva 

EESTI KEEL TEISE KEELENA
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Väljendab ennast 
kasutades 
põhisõnavara, 
kuigi jutus võib 
ette tulla takerdus.
Kasutab 
tavaolukorras 
õigesti 
tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle.
Väljendub 
arusaadavalt, 
kuigi pikema 
kõnelõigu korral 
teeb sageli pause, 
et otsida sõnu ja 
grammatilisi 
vorme või 
korrigeerida 
sõnastust.
 Alustab, jätkab ja 
lõpetab lihtsa 
silmast silma 
vestluse. Kordab 
enamasti 
eelkõneleja 
öeldut, et 

Väljendab ennast kasutades põhisõnavara ilma 
takerduseta.
Kasutab tavaolukorras õigesti konkreetsesse olukorda 
sobivaid tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.
Väljendub arusaadavalt, kuigi pikema kõnelõigu korral 
teeb loomulikke pause, et otsida sõnu ja grammatilisi 
vorme või korrigeerida sõnastust.
Alustab, jätkab ja lõpetab lihtsa silmast silma vestluse. 
Kordab eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust 
mõistmist.
Ühendab lühemad ja lihtsamad sisuüksused lihtsaks 
seotud järjendiks
KUULAMINE:
Mõistab normaalse kiirusega edastatud teadaandeid ja 
sõnumeid konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel 
suhteliselt pika ja keeruka jutu.
Õpilane suudab vähese pingutusega mõista, mida tema 
ümber eesti keelt kõnelejad räägivad ja suudab kaasa 
mõelda elavale mõttevahetusele.
Õpilane mõistab telesaadete jm päevakajaliste saadete 
enamikku juttu.
Täidab iseseisvalt vähemalt 90% testi ülesannetest 
õigesti.
LUGEMINE:
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega 
faktipõhilisi tekste (nt kirjad, tabelid, graafikud, 
diagrammid, veebiväljaanded, infovoldikud, 

argisuhtluses nii kõnes kui 
kirjas iseseisva 
keelekasutajana, esitades ja 
kaitstes erinevates 
mõttevahetustes / 
suhtlussituatsioonides oma 
seisukohti.

Väljendab ennast lühidalt kasutades 
põhisõnavara, kuigi jutus tuleb ette 
takerdus.
Kasutab tavaolukorras õigesti levinumaid 
tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.
Väljendub enamasti arusaadavalt ja teeb 
sageli pause kõnelõigu korral, et otsida 
sõnu ja grammatilisi vorme. Ei korrigeeri 
sõnastust.
Alustab, jätkab ja lõpetab lihtsat silmast 
silmavestlust. Ei korda eelkõneleja 
öeldut, et kinnitada vastastikust 
mõistmist.
Ühendab mõnikord lühemaid ja 
lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud 
järjendiks.
KUULAMINE
Mõistab lühikesi lihtsalt, selgelt ja 
aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, 
juhiste või teadaannete põhisisu, mis on 
seotud esmatähtsate eluvaldkondadega.
Vestleb eesti keelt kõnelejatega ja suudab 
tabada mõttevahetuse teemat, kui 
räägitakse aeglaselt ja selgelt.
Telesaadete ja filmide vaatamisel suudab 
tabada sündmusi, õnnetusi jms 
kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 
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Kirjeldab eesti keeles 
iseennast, oma võimeid ja 
huvisid, mõtteid, kavatsusi ja 
kogemusi seoses valitud 
erialaga.

Kasutab eesti keeleoskuse 
arendamiseks endale sobivaid 
võõrkeele õppimise 
strateegiaid ja teabeallikaid, 
seostades keeleõpet elukestva 
õppega.

öeldut, et 
kinnitada 
vastastikust 
mõistmist.
Ühendab enamasti 
lühemaid ja 
lihtsamaid 
sisuüksusi 
lihtsaks seotud 
järjendiks.
KUULAMINE:
 Mõistab 
lihtsamat tehnilist 
või suunavat 
infot, suudab 
järgida 
üksikasjalikke 
juhtnööre nii 
peamist sõnumit 
kui ka spetsiifilisi 
üksikasju, kui 
hääldus on selge 
ja tuttavlik.
Vesteldes eesti 
keelt kõnelejatega 
suudab õpilane 
üldiselt jälgida 
pikema 
mõttevahetuse 
põhipunkte 
eeldusel, et 
hääldus on selge.
Telesaadete ja 
filmide vaatamisel 

diagrammid, veebiväljaanded, infovoldikud, 
kasutusjuhendid) ja hindab neis esitatud infot, teeb 
järeldusi ning loob uusi seoseid.
 Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga 
tekste erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud 
meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid).
 Leiab vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab 
erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, 
valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid 
võivad jääda selgusetuks.
Täidab iseseisvalt vähemalt 90% testi ülesannetest 
õigesti.
Eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 
kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust.
KIRJUTAMINE:
Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, avaldus 
jne), mis on õige pikkusega ja nõuetekohaselt 
vormistatud (on olemas adressaat, saatja, koopäev, 
pöördumine, lõpufraas(id), allkiri, saatja 
kontaktandmed).
Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Kirjutab 
arutlevat kirjandit: arutluskäik on loogiline, tekst sidus 
ja teemakohane. Tekst on hästi liigendatud ning on 
nõutud pikkusega. 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Kasutab õpitud 
väljendeid ja lausemalle õigesti. Sõnavara on ulatuslik 
ja mitmekesine. Oskab korduste vältimiseks väljendust 
varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda üksikuid 
kontekstilisi tähendusvääratusi ning kirja- ning 
keelevigu, mis ei sega tekstist arusaamist. 
Lauseehituses domineerivad liitlaused. Kirjutises on 
kasutusel ühtne stiil (välditakse ebakohast slängi ja 
kõnekeele kasutamist).

kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 
kommentaare toetab. Täidab iseseisvalt 
50%-74% testi ülesannetest õigesti.
LUGEMINE:
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa 
sõnastusega faktipõhilisi tekste (nt kirjad, 
tabelid, graafikud, diagrammid, 
veebiväljaanded, infovoldikud, 
kasutusjuhendid) ja hindab neis esitatud 
infot, teeb järeldusi ning loob uusi 
seoseid.
Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed 
ning suudab jälgida sündmuste arengut.
Saab loetust vähesel määral aru, vajab 
abivahendite (nt sõnaraamatud, e-
sõnaraamatud jne) kasutamise osas 
korduvat õpetajapoolset juhendamist.
Täidab iseseisvalt 50%‐74% testi 
ülesannetest õigesti.
Eristab eestikeelseid teabeallikaid info 
otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende 
usaldusväärsust.
KIRJUTAMINE:
Koostab erinevaid tarbetekste (nt 
teadaanne, avaldus jne). vormistus 
puudub täielikult (või on kirjas ainult üks 
rekvisiit). Kirjutis võib olla õige 
pikkusega või nõutust oluliselt (poole 
võrra) lühem.
Ei suudeta ühtset stiili kasutada.
Kirjutab arutlevat kirjandit. Tekst võib 
olla õige pikkusega või nõutust oluliselt 
(poole võrra) lühem. Teksti sisu on 
pealiskaudne ja tekst halvasti 
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Mõistab Eesti elukeskkonda ja 
kultuuri ning arvestab nendega 
võõrkeeles suhtlemisel.

On teadlik edasiõppimise ja 
tööturul kandideerimise 
võimalustest; koostab tööle 
asumiseks vajalikud 
eestikeelsed 
taotlusdokumendid.

filmide vaatamisel 
mõistab õpilane 
suurt osa, kui 
teema pakub huvi 
ja räägitakse 
suhteliselt 
aeglaselt.
Täidab iseseisvalt 
75%-89% testi 
ülesannetest 
õigesti.
LUGEMINE:
Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 
lihtsa sõnastusega 
faktipõhilisi 
tekste (nt kirjad, 
tabelid, graafikud, 
diagrammid, 
veebiväljaanded, 
infovoldikud, 
kasutusjuhendid) 
ja hindab neis 
esitatud infot, 
teeb järeldusi 
ning loob uusi 
seoseid.
Loeb ja mõistab 
jutustavat laadi 
teksti põhiideed 
ning suudab 
jälgida sündmuste 

kõnekeele kasutamist).pealiskaudne ja tekst halvasti 
struktureeritud. Sagedased on 
kõrvalekalded teemast. 
Tekst ei pruugi olla liigendatud. Sõnavara 
on piiratud, mistõttu oma seisukohtade 
väljendamine jääb sageli arusaamatuks.
Kasutab vähesel määral õpitud väljendeid 
ja lausemalle, kuid  esineb palju vigu eri 
tüüpi keele- ja/või kirjavigu, mistõttu 
teksti mõistmine häiritud. Esineb 
ebaloogilist lausestust. Kasutab enamasti 
lihtlauseid.
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Teemad, alateemad 

Iseseisev töö moodulis

sh praktika
Õppemeetodid

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, 
kokkuvõtva hinde kujunemine)

INIMESTEVAHELISED SUHTED. Mina ja teised. Õpilastevahelised suhted. Kooliväline suhtlus. Perekond ja kodu: 
suhted perekonnas, kodukultuur. Põlvkondade vahelised suhted. Koduväline suhtlemine. Erivajadusega inimesed. (20 
tundi – I õ.a.)
HARIDUS JA TÖÖ. Eesti haridussüsteem: üldharidus ja kutseharidus. Ametieelistused ja kutsesobivus. Eriala 
omandamine ja edasiõppimis-võimalused. Tööotsimine. Kutsetunnistusega inimene leiab alati tööd. Töökuulutused. 
Tööintervjuu. Tööle kandideerimine, vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri. (20 tundi – I õ.a.)
LIIKLUS. Transpordivahendite eelistused. Võrdlemine. Liiklusprobleemid. Autovaba päev. Jalgrattaga liiklemine. 
Hääletades reisimine. Õnnetused ja hädaabi. Kuritegevus.  (20 tundi – I õ.a.)
ELUKESKKOND JA TARBIMINE. Tarbimisühiskond. Maitse- ja ostmiseelistused. Pretentsiooni esitamine. Tarbija 
õigused. Suhtlemine teenindusettevõtetes. E-pood ja tavakaubandus. Kuidas rahaga õigesti ümber käia? Õppelaen – 
võtta või jätta? Säästlik eluviis. Loodushoid ja loodussäästlik tarbimine. Prügi sorteerimine. (10 tundi I õ.a. ja 10 
tundi II õ.a.).
PUHKUS JA VABA AEG. Puhkuse vajalikkus. Stressorid. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. 
Sportimisvõimalused ja spordiüritused.  (12 tundi – II õ.a.)
MEEDIA. Eestikeelsed televisiooni-, raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad. Reklaam. Vaatamis-, kuulamis- ja 
lugemiseelistused. Õpilane infoühiskonnas. Õppimisvõimalused e-keskkonnas. (12 tundi – I õ.a.)
 •ELUKESKKOND JA TERVIS. Millest sõltub tervis? Tervislikud eluviisid. Halvad harjumused, nendest hoidumine. 

Haiguste ennetamine. Tervis algab toidust. Tervislik toitumine. (20 tundi – II õ.a.)
RIIK JA ÜHISKOND. Väärtused tänapäeva ühiskonnas. Ajateenistus: kas au asi või ajaraiskamine? Inimesed meie 
kõrval. Heategevus (16 tundi – II õ.a.)

Lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine juhendi alusel (tekstid, info leidmine ja esitamine, sõnavara täiendamine). 
Arutelud/dialoogid. Rühma- ja paaristööd. Video vaatamine. Monoloogid. Poolametlikke kirjade kirjutamine. 
Riigieksami ülesanded. 

 •Kirjalikud arutlused.
 •Ühe eestikeelse raadio- või telesaate tutvustamine või ajalehe/ajakirja artikli ümberjutustamine. 
 •Eesti keel kui teise keele õpimappi koostamine, kuhu kuuluvad kõik tunnis tehtud kirjaliku tööd (kontrolltööd, 

arutlused, poolametlikud kirjad, töölehed jm). 

Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb õpiväljundite omandamisel tehtud tööde hinnete keskmisena (sh iseseivad tööd), 
võttes aluseks õppetööst osavõtu, protsessihindeid ja proovieksami sooritamist.
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sh hindamismeetodid

Õppematerjal

Mooduli number

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP/ 
tundides)

sh praktika 
(EKAP/ tundides)

5,00/130,00 4,5 117 0 0,5 13

Õpetajad

Nõuded mooduli 
alustamiseksMooduli eesmärk

Õpiväljund(id)
Suhtleb vene keeles 
argisuhtluses etteantud 
olmesituatsioonides nii kõnes 
kui kirjas esmase keeleoskuse 
tasandil.

Rahuldav/arvestatud

Tutvustab vene keeles 
iseennast, oma peret ning 
sugulasi, valitud kooli ja 
õpinguid.

Hea Väga hea

 1.Kitsnik, M., 2008. Eesti keele õpik kutsekoolile. Tallinn: Ilo.

KÕNELEMINE:
Kasutab vastustes 
õpitud arvsõna, 
põhi – ja 
järgarvsõna 
ühendeid ning 
vene keele 
käändeid, kesk ja 
ülivõrret, tehes 
mitmeid vigu. 

Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb vene keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas esmase keeleoskuse tasandil.

KÕNELEMINE:
Kasutab vastustes õpitud arvsõna, põhi – 
ja järgarvsõna ühendeid ning vene keele 
käändeid, kesk ja ülivõrret, tehes üsna 
palju vigu ja kõne on kohati takerduv. Ei 
suuda ise vestlust ülal hoida, kasutab 
rääkides väga lihtsaid väljendeid.
LUGEMINE:
Saab osaliselt aru väga lühikestest 
lihtsatest tuttavaid teemasid käsitlevatest 

Väga hea
KÕNELEMINE:
Kasutab vastustes loovalt õpitud arvsõna, põhi – ja 
järgarvsõna ühendeid ning vene keele käändeid, kesk ja 
ülivõrret, tehes üksikuid vigu. Hääldab sõnu korrektselt. 
On omandanud keelekasutuse A-1 taseme
LUGEMINE:
Saab väga hästi aru väga lühikestest lihtsatest tuttavaid 
teemasid käsitlevatest tekstidest. Leiab 
igapäevatekstides otseselt kui ka kaudselt väljendatud 

I.Peetrimägi, A. Pšenitšner

sh iseseisev töö 
(EKAP/ 

tundides)

Poolametlikud kirjad. Suulised ülesanded: monoloogide/dialoogide esitamine. Tekstitöö: lugemis ja keelestruktuuri 
testid. Töölehtede täitmine. Kirjalik arutelu.

Hindamiskriteeriumid (lävendid)

21
VENE KEEL

sh auditoorne töö 
 (EKAP/ tundides)

Põhikoolis omandatud või sellele vastavad teadmised ja oskused
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Tutvustab vestluse käigus oma 
hobisid, vaba aja ja puhkuse 
veetmise võimalusi.

Omandab venekeelse erialase 
põhiterminoloogia alged ja 
koostab esitluse vastavalt 
õpitavale erialale.

mitmeid vigu. 
Teeb hääldusvigu.
LUGEMINE:
Saab hästi aru 
väga lühikestest 
lihtsatest tuttavaid 
teemasid 
käsitlevatest 
tekstidest. Leiab 
osaliselt 
igapäevatekstides 
otseselt kui ka 
kaudselt 
väljendatud teavet
KUULAMINE:
Saab aru ja eristab 
enamikku 
olulisest infost 
selgelt hääldatud 
tuttava 
situatsiooniga 
mõttevahetusest. 
Vajab üsna sageli 
kordamist.
KIRJUTAMINE:

lihtsatest tuttavaid teemasid käsitlevatest 
tekstidest. Leiab osaliselt 
igapäevatekstides otseselt väljendatud 
teavet.
KUULAMINE:
Kuulates lihtsaid ja lühikesi selgelt 
hääldatud tuttava sisuga igapäevatekste 
saab sisust suures osas aru, kuid osa 
olulisest informatsioonist läheb kaduma. 
Vajab sageli kordamist.
KIRJUTAMINE:
Teeb üsna palju vigu, kasutab väga 
lihtsaid sõnu ja fraase, kuid suudab 
üldjoontes sõnumi edastada.

igapäevatekstides otseselt kui ka kaudselt väljendatud 
teavet.
KUULAMINE:
Saab väga hästi aru selgelt esitatud mõttevahetusest 
tuttavas valdkonnas.
KIRJUTAMINE:
Teeb üksikuid vigu. Oskab rakendada õpitud 
grammatikat
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2h. SISSEJUHATUS kursusesse. Õpilaste teadmiste testimine
6h. MINA JA MINU PERE
Enesetutvustus. Sugulased. Sugupuu. Arvsõna. Vene nimed. Küsilause. Asesõnade käänamine. Kääne Дательный 
падеж. Родительный падеж.
6h. INIMENE ja HARIDUS I:
Minu kool ja õppeained, tunniplaan ja tunnid, huvitavad/ rasked. Oma tunniplaani koostamine ja vestlus selle põhjal. 
Arutelu teksti põhjal „Psühholoogia“, Arvsõna, põhi- ja järgarvsõna. Käänded Винительный падеж, Родительный 
падеж. Omadussõna ja võrdlus, kesk- ja ülivõrre. Eesti haridussüsteem. Koolitüübid. Hariduspuu Test. Õpetatavad 
erialad. Üldained ja erialaained.
Tunniplaan. Arvsõna: põhi – ja järgarvsõna. Omadussõna võrdlemine.
Elukutsed. Sõnavara laiendamine. Test.
6h. ÕPINGUD ja TÖÖ – AMET
Minu kooli erialad, uus sõnavara. Kääne Творительный падеж. Arvestuslik test. 
Liikumist väljendavad verbid. Tegusõna minevik Minu tulevane elukutse.
4h. TÄHTPÄEVAD ja TRADITSIOONID
Jõulupühad ja Uus aasta. Tähistamine. Kõneetikett. Uusaasta- ja jõulutervitused. Tegusõna pööramine 1. ja 2. 
Pöördkond. Kirjalik töö tegusõna pööramise kinnistamiseks. 
6h. IGAPÄEVANE ELU JA OLME I
Kohvikus või sööklas, menüü, suhtlemine teeninduses, toitumine. Vene ja eesti köök. Kõneetikett. Käänded 
Винительный падеж, Творительный падеж. Nimisõna sugu. Omadussõna ja nimisõna ühildumine. Tekst „Kukkus 
maha lusikas“. Kohvikus või restoranis. Menüü.
7h. IGAPÄEVANE ELU JA OLME II
Tee juhatamine kodulinnas. Tallinna kaart. Informatsiooni hankimine võõras keelekeskkonnas. Arvestuslik vestlus.
Käskiv kõneviis. Tegusõna pööramise kordamine. Tegusõna aspekt- lõpetamata ja lõpetatud tegevus. 
6h. HUVIALAD JA VABA AEG REISIMINE
Huvid- mõtteskeemi koostamine. Sõnavara – ristsõna lahendamine. Millega mulle meeldib tegeleda vaba ajal? 
Sportimine, spordialad, puhkus ja reisimine. Reisikalender. Minu unistuste reis. Tingiv kõneviis. Kääne Предложный 
падеж.
3h. Kordamine arvestuslikuks testiks

Teemad, alateemad 
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3h. Kordamine arvestuslikuks testiks
1h. Arvestuslik test (kogu õppematerjali hõlmav konspekti abil)
10h. VABA AEG JA REISIMINE
Koolivaheaeg- mõtteskeem. 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. Vestleme virtuaalse sõbraga. Lünktekst.
6h. INIMENE JA HARIDUS II
Eesti haridussüsteem. Koolitüübid. Hariduspuu Minu kool. Õpetatavad erialad. Üldained ja erialaained.
Tunniplaan. Arvsõna: põhi–ja järgarvsõna. Omadussõna võrdlemine. Elukutsed. Sõnavara laiendamine. Test.
10h. INIMENE JA ÜHISKOND
Elukutse sobivus.  Iseloomujooned.  Sõnavara laiendamine.  Positiivsed ja negatiivsed iseloomujooned. Omadussõna 
ja nimisõna ühildumine. Iseloomutüübid, erinevad klassifikatsioonid. Mina kui isiksus teiste seas. Minu iseloom. 
Kutsesobivus. Ankeedi täitmine.
4 h TÄHTPÄEVAD JA TRADITSIOONID
Olulisemad pühad.  Erinevused/ sarnasused. Kõneetikett. Tegusõna. Tegusõna pööramine. Tegusõna aspekt.
20 h  MINU TULEVANE ELUKUTSE
Erialane terminoloogia. Põhisõnavara. Erialaste tekstide lugemine ja tõlkimine. Professionaalidele mõeldud ajakirjad. 
Sõnavaratöö.
8 h INIMENE JA KULTUUR
Inimese välimus. Sõnavara laiendamine. Omadussõna ja nimisõna ühildumine. Tuntud inimeste välimuse kirjeldus. 
Huvitav vene artist Ilja Lagutenko – töö tekstiga. Küsilause. Lauseehitus. Minu lemmikartist. Iseseisva töö juhend.
6 h IGAPÄEVANE ELU JA OLME.
Kohvikus või restoranis. Menüü. Kõneetikett. Käänete kordamine. Käänded Винительный, Родительный, 
Творительный. Vene köögi omapära. Pelmeenid- töö tekstiga. Küsilause. Lauseehitus.
6 h 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.
7 h HUVIALAD JA VABA AEG
Erinevad huvialad. Mis on flashmob? - Töö tekstiga. Stsenaarium. Kuulamisülesanded.
2h. KORDAMINE ARVESTUSEKS.
1h. SUULINE ARVESTUS. Küsimustik terve kursuse materjali peale.
1h. KEELETESTID.
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Iseseisev töö moodulis

Õppemeetodid

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, 
kokkuvõtva hinde kujunemine)

sh hindamismeetodid
Õppematerjal

VALIKÕPINGUD

Mooduli nr

1

 toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike faktorite koosmõju 
kohta organisatsioonides;

Õpilane:

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

Õpetajad: Sirje Schumann, Marina Majorova, Ljudmilla Mihhailova

Õpiväljundid

1. Oma CV koostamine ja vormistamise reeglid (iseseisev töö 2h.)
2. Power Point esitlused vastavalt oma erialale (iseseisev töö 8 h.)
3. Minu lemmikartist. Ettekanded. Iseseisva töö kaitsmine (2h.)

selgitab näidisorganisatsiooni näitel organisatsiooni struktuuri, toimivaid 
käsuliine ja asjaajamise korralduse põhimõtteid ning kirjeldab neid 
lähtuvalt juhtimisteooriast;

Mooduli nimetus

Rühmatöö; intervjuu/dialoog; lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine, õpimapi koostamine, mõistekaardid, 
ristsõna koostamine ja lahendamine, rollimäng, powerpoint esitluse koostamine ja ettekandmine.

Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodi hinnete põhjal. Mooduli hinde kujunemisel arvestatakse 
õpiväljundite omandamist, õppetööst osavõttu ja õppija individuaalset arengut

 A.Mooduli hinne kujuneb õppetöökalendris määratud perioodi hinnete põhjal. Eeldused moodulihinde kujunemiseks 
on osavõtt õppetööst ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite omandamist ja võimaldavad hinnata õppija 
individuaalset arengut. 

 B.Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb õpiväljundite omandamisel tehtud tööde (õpimapp, iseseisev töö jms) 
hinnetekeskmisena, võttes aluseks õppetööst osavõtu ja protsessihinded, mis tõendavad mooduli väljundite 

K.Allikmets “Встречи” , I.Mangus “Быстро и успешно”, I. Faiman   „Пососбие по русской грамматике„ “Жили- 
были” L. Miller, L. Politova, I. Rõbakova, I. Mangus „ Vene keele õpik algajatele ja taasalustajale“, J. Raudla 
„Русский язык для студентов„, T. Trojanova “Русский язык день за днем“
Õpetaja poolt koostatud töölehed.

Maht EKAP

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ettevõtluskeskkonna arenguid ja tööalast suhtlemist määral, mis võimaldab töötada IT-
spetsialistina kaasaegses organisatsioonis koostöövõimelise meeskonnaliikmena.

Powerpoint esitlus, sõnavara ja grammatika test, essee, ristsõna koostamine ja lahendamine, töölehtede täitmine, 

mõistab multikultuurses organisatsioonis toimuvaid protsesse, indiviidi  ja 
rühma käitumise ning suhtlemise üldiseid seaduspärasusi;

seostab ettevõtluskeskkonna üldiseid arenguid organisatsiooni 
juhtimistegevusega;

Hindamiskriteeriumid

3ORGANISATSIOON JA ETTEVÕTLUSKESKKOND

Õpilane:
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

 toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike faktorite koosmõju kohta 
organisatsioonides

Loeng

selgitab näidisorganisatsiooni näitel 
organisatsiooni struktuuri,
sise ja väliskeskkonda, 
organisatsioonikultuuri.

Arutelu

Rühmatöö

Uurimustöö

tunneb organisatsioonis ära oma töövaldkonnas tekkinud 
probleemsituatsioonid, analüüsib neid ja pakub võimalikke lahendusi;

analüüsib juhendi abil oma tegevust lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest;

seostab meeskonnatööna erinevaid tegevusi ja nende mõju organisatsiooni 
arengule  lähtuvalt organisatsioonikultuurist;

teeb koostööd ning järgib meeskonnatöö põhimõtteid;

koostab kliendisuhtluses vajalikke dokumente järgides keelereegleid ja 
kehtivaid vorminõudeid;

Maht 
(Kon/Aasta)13

kirjeldab IT-spetsialisti rolli, vastutusala ja koostööd teiste 
struktuuriüksuste või töötajatega vähemalt kahe erineva organisatsiooni 
näitel;

analüüsib meeskonnatööna tööalaseid situatsioone lähtuvalt kutse- ja 
ärieetika põhimõtetest ning teeb järeldusi;

kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ja Euroopa Liidus ning e-lahenduste, 
sh riiklike andmekogude mõju ettevõtluskeskkonnale;

järgib klienditeeninduse head tava töös klientidega;

eristab eetilist ja ebaeetilist käitumist ning tunneb kutse-eetika 
põhimõtteid;

järgib enesejuhtimise põhimõtteid, lähtudes enesekontrolli põhimõtetest 
ja oma rollikaardist;

Organisatsioon
Organisatsiooni mõiste.
Organisatsioonide vormid.
Organisatsioonide jaotus.
  Organisatsiooni sise ja 
väliskeskkond.
Organisatsiooni struktuur.
Infotehnoloogia mõju
infotöötlusele organisatsioonides.
Organisatsioonikultuur. 
Organisatsioonikultuuri mõiste ja 
tüübid. 
põhiväärtused.
Organisatsioonis ühised väärtused. 
Kooli väärtushinnangud 

mõistab multikultuurses 
organisatsioonis toimuvaid 
protsesse, indiviidi ja rühma 
käitumise ning suhtlemise 
üldiseid seaduspärasusi;
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selgitab organisatsioonis toimivaid 
käsuliine ja asjaajamise korralduse 
põhimõtteid ning kirjeldab seda  

õppekäik Organisatsioonilise käitumise olemus.
 Organisatsioonikeskkond.
 Rollid. Käsuliin. Ametliku info 
edastamine
 suuliselt, e-maili teel, listides.

kirjeldab IT spetsialisti rolli, vastutusala 
ja koostööd teiste struktuuriüksuste või 
töötajatega vähemalt kahe erineva 
organisatsiooni näitel

arutelu

õpimapi kaitsmine

13mõistab multikultuurses 
organisatsioonis toimuvaid 
protsesse,  indiviidi ja rühma 
käitumise ning suhtlemise 
üldiseid seaduspärasusi;
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seostab ettevõtluskeskkonna 
üldiseid arenguid 
organisatsiooni 
juhtimistegevusega;

seostab meeskonnatööna erinevaid 
tegevusi ja nende mõju organisatsiooni 
arengule  lähtuvalt 
organisatsioonikultuurist;

Loeng
 Juhtumianalüüs
 Rühmaarutelud

Õiguse alused. Tööga seotud 
seadusandlus. Töökeskkonna alane 
seadusandlus. Ergonoomia. 
Andmekaitse. Autoriõigused. 
Andmekogude seadus. Majanduse 
alused. Üksikisiku roll majanduses. 
Vajadused. Isiklike vajaduste 
kaardistamine ja ressursside 
hindamine. Tarbija. 
Tarbimiskäitumine. Tarbijate ootused. 
Ostuotsus. Tarbija õigused ja 
kohustused. Tarbijakaitse. Majandus 
ja –informatsioon. Majanduse 
põhiküsimused. Põhilised 
majandusnäitajad. Kuud ja tulud. 
Majandusinfo allikate kasutamine. 
Majandussektorid. Erinevad 
majandussüsteemid. Eesti ja Euroopa 
Liidu majandusseisust ülevaade. IT 
sektori roll majanduses. IT positsioon 
erinevates majandussektorites. IT 
sektori ettevõtete mõju majandusele. 
Riigi roll ettevõtluses. Riigi ettevõtted. 
Riigi osalus ettevõtete juhtimises. 
Riigi eelarve koostamise protsess. 
Riigieelarve kulude ja tulude jaotus. 
Ettevõtluse alused. Turundus. Nõudlus 
ja pakkumine. Turg, Turu tasakaal. 
Turuhind. Ettevõtluse alused. 

13
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kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ja 
Euroopa Liidus ning e-lahenduste, sh 
riiklike andmekogude mõju 
ettevõtluskeskkonnale;

Turuhind. Ettevõtluse alused. 
Ettevõtted, ettevõtete tüübid. 
Ettevõtluskeskkond. Ettevõtlust 
mõjutavad tegurid. Riigi roll 
ettevõtluskeskkonna kujundajana Eesti 
maksusüsteem. Riigi roll ettevõtluses. 
Riigi ettevõtted. Riigi osalus ettevõtete 
juhtimises. Riigi eelarve koostamise 
protsess. Riigieelarve kulude ja tulude 
jaotus.
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mõistab  suhtlemise üldiseid 
seaduspärasusi;
järgib enesejuhtimise 
põhimõtteid, lähtudes 
enesekontrolli põhimõtetest ja 
oma rollikaardist;

Analüüsib juhendi abil oma tegevust 
lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest. 
Demonstreerib käitumismustreid.

Loeng
Rühmaarutelud
Meeskonnatööna 
ülesande 
lahendamine
Videotreening

Suhtlemise põhioskused.  Kontakti 
loomine. Kontakti lõpetamine.  
Kuulamine. Kehtestamine. Konfliktide 
lahendamine.

Teooria: 12 t
Praktilised ülesanded: 10 t
videoharjutused.
Iseseisev töö: 4 t – õpimapi põhjal
eneseanalüüsi teostamine.

22

teeb koostööd ning järgib 
meeskonnatöö põhimõtteid;

kirjeldab IT spetsialisti rolli, vastutusala 
ja koostööd teiste struktuuriüksuste või 
töötajatega vähemalt kahe erineva 
organisatsiooni näitel
analüüsib juhendi abil oma tegevust 
lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest

Loeng
Rollimängud.
Meeskonnatööna 
ülesande 
lahendamine
Õpimapi 
kaitsmine

Meeskonnatöö ja grupitöö erinevused. 
Meeskondade tüübid.  Meeskonnatöö 
ja grupitöö erinevused. Probleemid 
meeskonnatöös. 
Juhtimine. Organisatsiooni juhtimine 
ja eestvedamine. Riiklikud ja 
eraõiguslikud organisatsioonid. 
Juhtimisstiilid. IT üksuse ja juhtkonna 
kokku- puutepunktid ja vastutusalad.

Teooria: 10 t
Praktilised ülesanded: 7t -
probleemsituatsioonid, 
meeskonnamängud, testid, 
Iseseisev töö:  3t õpimapi põhjal 
eneseanalüüsi koostamine kaitsmiseks, 
praktiliste ülesannete abitegevused

17
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eristab eetilist ja ebaeetilist 
käitumist ning tunneb 
kutseeetika põhimõtteid;

Analüüsib meeskonnatööna tööalaseid 
situatsioone lähtuvalt kutse- ja ärieetika 
põhimõtetest ning teeb järeldusi. Tunneb 
organisatsioonis ära oma töövaldkonnas 
tekkinud probleemsituatsioonid, 
analüüsib neid ja pakub võimalikke 
lahendusi lahendab meeskonnatööna IT-
süsteemide spetsialisti töö 
teenindussituatsioone lähtuvalt 
klienditeeninduse heast tavast ja 
lahendab konstruktiivselt probleemid. 
Demonstreerib rollimängus 
klienditeeninduse hea tava järgimist IT- 
valdkonnaga seotud 
teenindussituatsioonides

Loeng
Ülesanded
Juhtumianalüüs
Rühmatöö
Iseseisev töö

Klienditeeninduse alused Teeninduse 
mõiste. Teeninduse olemus. 
Teeninduse ala. Teenindusviis. 
Kliendid ja nende ootuste täitmine 
klienditeeninduses. Klient ja tema 
ootused. Kliendi kirjeldus. 
Kliendirühmad. Erineva 
kultuuritausta, regionaalsete 
erinevuste ja keeleruumiga kliendid.
Klienditeenindaja. Klienditeenindaja 
roll. Klienditeenindaja tüübid. 
Klienditeeninduseks sobivad 
isiksuseomadused. Kutse-eetika. IT 
spetsialisti kutse-eetika. IT valdkonna 
klienditeeninduse parimad praktikad.

12
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järgib klienditeeninduse head 
tava töös klientidega;

Analüüsib meeskonnatööna tööalaseid 
situatsioone lähtuvalt kutse- ja ärieetika 
põhimõtetest ning teeb järeldusi. Tunneb 
organisatsioonis ära oma töövaldkonnas 
tekkinud probleemsituatsioonid, 
analüüsib neid ja pakub võimalikke 
lahendusi lahendab meeskonnatööna IT-
süsteemide spetsialisti töö 
teenindussituatsioone lähtuvalt 
klienditeeninduse heast tavast ja 
lahendab konstruktiivselt probleemid. 
Demonstreerib rollimängus 
klienditeeninduse hea tava järgimist IT- 
valdkonnaga seotud 
teenindussituatsioonides

Rollimängud  
Õpimapi 
kaitsmine

Praktiline klienditeenindamine. 
Telefoni ja e-maili teel teenindaja 
suhtlemine kliendiga. Teeninduse 
kvaliteet. Klienditeeninduse kvaliteet 
ja võimalused selle tagamiseks. 
Eksimused klienditeeninduses ja 
probleemide lahendamine.

15

koostab kliendisuhtluses 
vajalikke dokumente, järgib 
keelereegleid ja kehtivaid 
vorminõudeid .

vormistab ametlikud dokumendid 
lähtudes standarditest ja ettevõtte 
eeskirjadest 
koostab juhendi abil müügipakkumisi ja 
järgib oma tegevuses teeninduslepingut 
(Vt. IT taristu mooduli juures)

Loeng
Praktiline tööd
Iseseisev töö

ASJAAJAMINE. Dokumentide 
vormistamine ja esitamine. 
Asjaajamise korraldus. Praktiliselt 
avalduse vormistamine, CV 
vormistamine, motivatsioonikiri, 
algatuskiri, vastuskiri. Dokumendi all-
kirjastamine sh digiallkirjastamine. E-
kiri, selle koostamise reeglid (koostöös 
eesti keele ja rakendustarkvara 
ainega). Dokumentide 
haldussüsteemid. Arhiiv. ISO ja EVS

24

Lk 118



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

11,7 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 

Mooduli nr

2

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad
loob ja käivitab lihtsa pilverakenduse;

mõistab peamisi pilverakendusi, nende tööpõhimõtet ja parameetreid;

Hindekriteeriumid 
(kirjutada lahti hinde 
saamiseks vajalikud nõuded 
eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Õpiväljundid
Õpilane:

Maht 
(Kon/Aasta)

tunneb erinevaid pilverakenduste tüüpe ja gruppeerib/klassifitseerib neid;
kirjeldab ja võrdleb pilverakenduste parameetreid;
kasutab peamisi pilverakendusi;
valib ja registreerub sobiva pilverakenduse teenusepakkujaga;

Mooduli nimetus

2PILVERAKENDUSED
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija teabja kirjeldab pilverakenduste tüüpe, mõistab peamisi pilverakendusi, nende tööpõhimõtet ja 
Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Marina Oleinik, Irina Merkulova

Hindamiskriteeriumid

Hinne “A” ehk lävend

Hinnatakse mitteeristavalt. Moodul loetakse arvestatuks, kui esitletakse ja kaitstakse õpimapp, mis sisaldab iseseisva 
töö ülesandeid ja moodulites tehtavaid praktilisi töid ning nende analüüsi.

Praktiliste tööde tulemusena peab õppija tõendama, et kõik mooduli õpiväljundid on saavutatud nõutaval tasemel. 
Praktiliste tööde esitluse käigus peab selguma ka iga meeskonnaliikme individuaalne panus rühmatöö koostamisel 
ning õppija hinnang enesejuhtimise rakendamise tulemustest.

Brooks, I.(2008) Organisatsioonikäitumine: üksikisik, rühm ja organisatsioon. Tallinn : Tänapäev. 
Roots, H. (2002). Organisatsioonikultuuri tüübid. Tallinn : Sisekaitseakadeemia. 
Vadi, M. (2001,). Organisatsioonikäitumine. Tartu, Tartu Ülikooli kirjastus
Virovere, A., Alas, R., Liigand, J.(2005). Organisatsioonikäitumine: käsiraamat. 
http://www.tlu.ee/opmat/in/Organisatsiooni%20alusuuring/index.html
http://organisatsioon.weebly.com/index.html
http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7tap#euni_repository_10895 
http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6lru#euni_repository_10895
K. Kerem, M. Randveer. Mikro- ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn 2004.
Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Tööstusettevõtte tutvustus. E-kiri ja motivatsioonikiri ettevõttepraktikale asumiseks. Elektrooniline 
õpimapp.  Teenindusettevõtte kliendisõbralikkuse hindamine. Õppekäigu aruanne. Enesekontrolli 
testid kutseeksamiks.

Maht EKAP

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

teab ja kirjeldab pilverakenduste tüüpe;
Õpilane:
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teab ja kirjeldab 
pilverakenduste tüüpe;

tunneb erinevaid pilverakenduste tüüpe ja 
gruppeerib/klassifitseerib neid;

loeng,
laboritöö, 
info kogumine, 
grupitöö

Google Drive
OneDrive
Dropbox
Office 365

23

mõistab peamisi 
pilverakendusi, nende 
tööpõhimõtet ja parameetreid;

kirjeldab ja võrdleb pilverakenduste 
parameetreid;
kasutab peamisi pilverakendusi;

grupi ettekanne Microsoft Azure, 
Google App Engine, 
Amazon Web Services
Infrastructure as a Service - IaaS 

23

loob ja käivitab lihtsa 
pilverakenduse; valib ja registreerub sobiva 

pilverakenduse teenusepakkujaga.

loeng, 
praktiline töö

Pilverakenduse loomine 20

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

7 h

Mooduli hinde kujunemine: 
Milline on kokkuvõttev 
hindamisülesanne, mis on 
hindamise eelduseks? 

Tundide raames tehtavate ülesannete lahendamine juhendamisel

Arvutipõhine õppematerjal: Erinevad MOC-id, kuutorvaja.eenet.ee, Microsoft Azure juhendid 
Õpikud: Jaotusmaterjalid: Õpetaja koostatud esitlused ja labori tööde ülesanded. Soovituslik kirjandus: IKT-alane 

Mõistab aine teemasid vastavalt õppeväljunditele, täies 
mahus ja adekvaatselt, ebatäpsusi ei teki.
Nimetab erinevad pilverakendused, kirjeldab nende 
erinevusi, tugevusi ja nõrkusi. 
Valib optimaalse rakenduse vastavalt püstitatud 
ülesandele. 
Registreerub ja kasutab oma kontot ja sellega seotud  
peamisi ja lisavõimalusi (nt., Google Docs). 
Eristab põhilisi pilveplatvorme (Microsoft Azure, 

Mõistab aine teemasid vastavalt õppeväljunditele 
minimaalses mahus.
Nimetab erinevad pilverakendused. Registreerub ja kasutab 
oma kontot. Eristab põhilisi pilveplatvormeid (Microsoft 
Azure, Google App Engine, Amazon Web Services).

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. Õpilasel on sooritanud kõik praktilised ülesanded ja õpilane on osa võtnud rühmatööst.
Hinne “3” ehk lävend Hinne “5”

Osalemine  rühmatöös

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)
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Mooduli nr
3

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

kasutab rakendust Visual Studio või Android Studio lihtsamate 
mõistab ning oskab selgitada kasutajakogemuse põhipunkte, mis on 
olulised mobiilsete seadmete väiksemate ekraanide puhul;

planeerib oma tööd lähtuvalt töökoha eripärast ja organi- satsiooni/tellija 
nõuetest, mõistab oma tegevuse mõju projekti tulemustele;

arendab lihtsamaid rakendusi Android platvormile kasutades selleks 
arendusplatvormi Eclipse ning Android SDK’d;

valmistab veebiteenustega suhtlevaid mobiilseid rakendusi ja testib seda;

Maht EKAP

Õpikud: Jaotusmaterjalid: Õpetaja koostatud esitlused ja labori tööde ülesanded. Soovituslik kirjandus: IKT-alane 
abiinfo RVG-s (http://abi.rvg.edu.ee/?Koolitused:Pilverakendused) 
Microsofti Azure dokumentatsioon - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh180152.aspx 
Amazon Web Services alustus dokumentatsioon - https://aws.amazon.com/documentation/gettingstarted/ 
Google Cloud dokumentatsioon - https://cloud.google.com/docs/

Nõuded mooduli alustamiseks: Puudub

Mooduli nimetus

/õppematerjal

5MOBIILIRAKENDUSED
Eesmärk:Õpetusega taotletakse, et õppija kasutab enamlevinud programmerimisvahendeid mobiilrakenduste loomiseks.

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Ilmar Ilinõh, Marina Oleinik, Helen Nagel

Maht 
(Kon/Aasta)

oskab luua rakendusi, mis suhtlevad teiste rakendustega ning kasutavad 
ära nende poolt pakutavaid funktsionaalsuseid ja suhtlevad erinevate 
võrguteenustega;

oskab valmistada tervikrakenduse mobiilsele seadmele, millel on 
isikupärane ise loodud kasutajaliides, suhtleb veebi- ja välisteenusega 
(näiteks salvestab andmed pilve või saab andmed pilvest.);

Õpilane:
kasutab sobivat rakendust lihtsamate mobiili appide loomiseks;

Õpiväljundid
Õpilane: 
Hindamiskriteeriumid
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kasutab sobivat rakendust 
lihtsamate mobiili appide 
loomiseks;

kasutab rakendust Visual Studio või 
Android Studio lihtsamate 
platvormiüleste appide loomiseks; 
mõistab ning oskab 
selgitada kasutajakogemuse põhipunkte, 
mis on olulised mobiilsete seadmete 
väiksemate ekraanide puhul;

Loeng
Test
Loovtöö
Praktiline töö

Arendusplatvormi ülevaade ning selle 
arendusvahenditest;
Kasutajaliidese põhikomponendid;
Rakenduse põhikomponendid;
Rakenduse elutsükkel;
Animatsioonid
Paigutushaldurid
Stiilid
Mallid
Kujunduse viimistlemine

50

oskab valmistada 
tervikrakenduse mobiilsele 
seadmele, millel on 
isikupärane ise loodud 
kasutajaliides, suhtleb veebi- ja 
välisteenusega (näiteks 
salvestab andmed pilve või 
saab andmed pilvest.);

planeerib oma tööd lähtuvalt töökoha 
eripärast ja organi- satsiooni/tellija 
nõuetest, mõistab oma tegevuse mõju 
projekti tulemustele;
arendab lihtsamaid rakendusi Android 
platvormile kasutades selleks 
arendusplatvormi Eclipse ning Android 
SDK’d;

Loeng
Praktiline töö
Rühmatöö

DataBinding;
Data persistance;
IsolatedStorage ja IsolatedStorage;
Settings;
Enimlevinud disainimustrid
Suhtlemine veebiteenustega;
Andmete sidumine rakendusega;

40

oskab luua rakendusi, mis 
suhtlevad teiste rakendustega 
ning kasutavad ära nende poolt 
pakutavaid funktsionaalsuseid 
ja suhtlevad erinevate 
võrguteenustega;

valmistab veebiteenustega suhtlevaid 
mobiilseid rakendusi ja testib seda;

Praktiline töö
Iseseisev töö

Andmete säilitamine serveris;
Asukohapõhised teenused;
Võrguteenuste kasutamine;
Valmis appi testimine

40

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

19 h
Arendusplatvormi võimaluste kasutades appi valitud teemal loomine.
Suhtlemine veebiteenustega.
Kasutajaliidese disain valitud platvormile.
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Praktiline töö moodulis:
Mooduli hinde kujunemine:

Hinne “3” ehk lävend

Mooduli nr
4

koostab keeruka alamprogrammi valiklausete ja korduslausete 
kasutamisel;

koostab ja kasutab sobivat liitfunktsiooni antud tabeli arvutamisel;

koostab otsingufunktsioonid ja analüüsib tulemusi;
valib sobiliku diagrammi antud tabeli andmete illustreerimiseks;
koostab diagrammi antud andmete illustreerimiseks;
muudab diagrammi kujundust;
teeb kokkuvõtte koostatud diagrammist;
loob vajalikke abifunktsioone VBA koodi abil;
kasutab ja kujundab loodud abifunktsioone tabeliredaktoris (Excelis);

koostab sobiva dialoogiboksi;
loob kasutajavormi VBA abil;

Õpetajad: Marina Oleinik, Irina Merkulova, Kristjan Kivikangur, Mare Tamm, Toivo Treufeldt

KONTORITÖÖTARKVARA AUTOMATISEERIMINE 2
Mooduli nimetus Maht EKAP

Õpilane:
Hindamiskriteeriumid

Õpilane:

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija kasutabprogrammeerimist lisamaks kontoritarkvarale lisavõimalusi

Mõistete test on 
sooritatud lävendi 
tasemel.
Iseseisvad tööd on 
esitatud ja 
arvestatud.
Õppija lahendab 
praktilised 
ülesanded 

Mõistete test on sooritatud lävendi tasemel. Iseseisvad 
tööd on esitatud ja arvestatud.
Õppija lahendab praktilised ülesanded etteantud 
juhendi alusel iseseisvalt.

koostab sobiva diagrammi;
loob vajalikke abifunktsioone VBA koodi abil;

Õpiväljundid

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

kasutab sobivat liitfunktsiooni tabeli arvutamiseks;

Mõistab aine teemasid vastavalt 
õppeväljunditele minimaalses mahus.
Mõistete test on sooritatud lävendi 
tasemel.
Iseseisvad tööd on esitatud ja arvestatud.
Õppija lahendab praktilised ülesanded 
etteantud juhendi alusel õpetaja kaasabil. 
Dokumenteerib praktilise töö vastavalt 
kirjeldatud nõuetele, kuid esineb üksikuid 

eristab protseduurid ja funktsioonid;

Moroney, Laurence. Introducing Microsoft Silverlight 3. Microsoft Press. 2009
Petzold, C. "Programming Windows Phone 7", MS Press, 2010
Murphy, M. L. The Busy Coder's Guide to Android Development. CommonsWare, LLC; Revised & enlarged edition 
(February 6, 2009)
Meier, R. Professional Android 2 Application Development. Wrox; 2 edition (March 1, 2010)
Mednieks, Z., Dornin, L., Meike, G. B., Nakamura, M. Programming Android. O'Reilly Media; 1 edition (August 5, 

Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. Õpilasel on sooritanud kõik praktilised ülesanded ja õpilane on osa võtnud 
rühmatööst. Hinne “4” Hinne “5”

Tundide raames tehtavate ülesannete lahendamine juhendamisel

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud moodul IT-valdkonna alusteadmised.
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

kasutab sobivat liitfunktsiooni 
tabeli arvutamiseks;

Koostab ja kasutab sobivat liitfunktsiooni 
antud tabeli arvutamisel
Koostab otsingufunktsioonid ja analüüsib 
tulemusi 

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö

Funktsioonide kasutamise põhimõtted;
Arvutamine kuupäevadega; 
Matemaatika- ja 
statistikafunktsioonid;
Tingimusfunktsioonid;
Teksti- ja otsingufunktsioonid;

10

koostab sobiva diagrammi; Valib sobiliku diagrammi antud tabeli 
andmete illustreerimiseks;
Koostab diagrammi antud andmete 
illustreerimiseks;
Muudab diagrammi kujundust
Teeb kokkuvõtte koostatud diagrammist;

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö

Koostamise, vormindamise ja 
muutmise põhimõtted;
Diagrammide koostamine, 
kujundamine ja muutmine;

8

kasutab loodud vormi;
valib sobiva protseduuri või funktsiooni ülesannete lahendamiseks;
rakendab loodud funktsiooni tabeli arvutamiseks;
rakendab loodud protseduuri vajaliku ülesande lahendamiseks; 
lisab vajaliku nupu protseduuri käivitamiseks;
koostab küsitluse alamprogrammide abil;
arvutab küsitluse tulemusi korduslausete abil;
analüüsib saadud tulemusi diagrammide abil;

kasutab sobivalt MsgBox’i ja InputBox’i protseduuri loomiseks;
kasutab sobivalt valik- ja korduslauset protseduuri loomiseks;
loob sobiva vormi antud tabeli täitmiseks;
arvutab vajalikud andmed vormis; 

Maht 
(Kon/Aasta)
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loob vajalikke abifunktsioone 
VBA koodi abil;

Loob vajalikke abifunktsioone VBA 
koodi abil;
Kasutab ja kujundab loodud 
abifunktsioone tabeliredaktoris (Excelis);

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö
Probleem 
ülesanne

VBA põhimõisted; funktsioonide ja 
protseduuride mõiste
Makrod, makrode salvestamine MS 
Wordis
Tekstidokumentide koostamine 
(andmete lisamine MS Wordi vormi 
abil)
kasutamine rakenduses MS Excel; 
programmide töötlemine ja räitmine; 
Excel sisefunktsioonide loomine ja 
funktsioonidekasutamine

12

koostab sobiva dialoogiboksi; kasutab sobivalt MsgBox’i ja InputBox’i 
protseduuri loomiseks;
kasutab sobivalt valik- ja korduslauset 
protseduuri loomiseks;

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö
Probleem 
ülesanne

Protseduuride koostamine ja 
kasutamine
Protseduurid; lahtri sisu määramine, 
lahtri väärtuse muutmine.
dialoogibokside kasutamine (MsgBox, 
InputBox kasutajalt andmete küsimine, 
sisestuskontroll ja tabelisse  
paigutamine, vastuseaknast 
sisestamine; sisestus lahtrisse, sisestus 
sobiva vastuseni)

10

loob kasutajavormi VBA abil; Loob sobiva vormi antud tabeli 
täitmiseks;
Arvutab vajalikud andmed vormis; 
Kasutab loodud vormi;

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö
Probleem 
ülesanne

Vormid MS Excelis, kontrollid 
vormidel

4

eristab protseduurid ja 
funktsioonid;

8Andmete põhitüübid VBAs
VBA põhilaused (If laused, 
korduslaused)

Praktiline töö 
Loeng
Iseseisev töö

Valib sobiva protseduuri või funktsiooni 
ülesannete lahendamiseks
Rakendab loodud funktsiooni tabeli 
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koostab keeruka 
alamprogrammi valiklausete ja 
korduslausete kasutamisel;

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

10 h

Praktiline töö moodulis:
Mooduli hinde kujunemine:

Hinne “3” ehk lävend

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Mooduli nr
5

korduslaused)
alamprogrammide loomine
joonisobjektid (koordinaadid, mõõdud, 
teisaldamine)
kombineeritud, keeruka 

Tundide raames tehtavate ülesannete lahendamine juhendamisel

Iseseisev töö
Probleem 
ülesanne

Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. Õpilasel on sooritanud kõik praktilised ülesanded ja õpilane on osa võtnud 
rühmatööst.

Koostab sobivaid liitfunktsioone ja otsingufunktsioone 
antud ülesannete põhjal ning analüüsib tulemusi.
Valib sobiliku diagrammi antud tabeli andmete 
illustreerimiseks.
Koostab diagrammi antud andmete illustreerimiseks.
Muudab diagrammi kujundust.
Teeb kokkuvõtte koostatud diagrammist.
Salvestab iseseisvalt makro mitmete ülesannete 
täitmiseks.

Hinne “5”

Õpetajad: Marina Oleinik, Kristjan Kivikangur, Mare Tamm, Irina Merkulova, Ilmar Ilinõh

Õpilane:
Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid

Õpilane:

Rakendab loodud funktsiooni tabeli 
arvutamiseks
Rakendab loodud protseduuri vajaliku 
ülesande lahendamiseks 
Lisab vajaliku nupu protseduuri Vormi tabeli täitmiseks loomine juhtimise alusel

Maht EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab programmeerimise põhiolemust,tunneb üldist programmeerimisterminoloogiat ning oskab 
8

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad

Koostab ja kasutab sobivat liitfunktsiooni 
antud ülesannete põhjal.
Valib sobiliku diagrammi antud tabeli 
andmete illustreerimiseks.
Koostab diagrammi antud andmete 
illustreerimiseks.
Salvestab makro mitmete ülesannete 
täitmiseks.
Koostab ülesannete põhjal abifunktsioone 

Hinne “4”
Koostab sobivaid 
liitfunktsioone ja 
otsingufunktsioon
e antud ülesannete 
põhjal.
Valib sobiliku 
diagrammi antud 
tabeli andmete 
illustreerimiseks.

tunneb erinevaid andmetüüpe ja andmestruktuure;

Kirjandus:
Programmeerimine Microsoft Exceli keskkonnas. Alo Linntam. OÜ Külim, 2009

kirjeldab programmeerimisega seotud põhimõisteid;
kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
koostab ja realiseerib olulisemaid algoritme vähemalt ühes peavoolu 
programmeerimisekeeles

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

PROGRAMMEERIMINE I OSA

teab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid ja –mõisteid;

Mooduli nimetus
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

kasutab erinevaid andmetüüpe 
ja andmestruktuure; 

 valib muutuja kirjeldamiseks sobivaima 
andmetüübi;
kirjeldab programmeerimisega seotud 
põhimõisteid;
 kirjeldab erinevaid andmestruktuure;

loeng;
praktilised tööd;
õpimapi 
koostamine;
test.

Sissejuhatus programmeerimisse 
Andmetüübid;
Andmestruktuurid; 
Algoritmid; 
Peavoolu programmerimise keele 
alged.  
Programmeerimise areng
Matemaatiline loogika; 
Arvusüsteemid; 
Terminoloogia

40

kasutab matemaatika ja loogika põhiseoseid programmeerimisülesannete 
lahendamisel;

programmeerimisekeeles
loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu 
programmeerimiskeeles;
kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja -platvormile vastavat 
integreeritud arenduskeskkonda ja silurit tarkvara loomisel;
loetleb programmeerimise põhimõtteid ja põhimõisteid;
järgib meeskonnas kokkulepitud koodistandardeid ja keeleomaseid 

järgib programmeerimisel vastava programmeerimiskeele parimaid 
praktikaid;

loob lihtsamaid rakendusi, kasutades arendusvahendeid;

dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;
Maht 
(Kon/Aasta)
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koostab algoritme graafilise 
programmeerimise 
abivahendite abil (scratch 
vms);

koostab ja realiseerib olulisemaid 
algoritme vähemalt ühes peavoolu 
programmeerimisekeeles;

loeng;
praktiline töö; 
loov töö.

Programmeerimine
Arenduskeskkonna tutvustus;
Rakenduste loomine - Valikud, 
tsüklid, teisendamine, 
alamprogrammid, teksti 
manipuleerimine, failid, massiivid
Lahendab lineaarsete 
võrrandisüsteemid determinantide abil
Lahendab lineaarsete 
võrrandisüsteemid

80

loob lihtsamaid rakendusi 
kasutades arendusvahendeid;

loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) 
enamlevinud peavoolu 
programmeerimiskeeles;
kasutab efektiivselt 
programmeerimiskeelele ja -platvormile 
vastavat integreeritud arenduskeskkonda 
ja silurit tarkvara loomisel;

loeng; 
kirjalik küsitlus.
Praktiline töö

Lihtsa rakenduse loomine, 
dokumentatsiooni ja kasutajajuhendi 
kirjutamine.

42
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järgib programmeerimisel 
vastava programmeerimiskeele 
parimaid praktikaid;.

järgib meeskonnas kokkulepitud 
koodistandardeid ja keeleomaseid 
parimaid praktikaid; 
kasutab tulemuslikult hajusat 
versioonihaldussüsteemi 
tarkvaraarenduse projektis;

15

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

31 h

Mooduli hinde kujunemine:

Mooduli nr
6

Sissejuhatus programmeerimisse:
Hinde saamiseks tuleb õpilasel arvestatult ära teha kõik ülesanded.
Programmeerimine:
        Iseseisvad tööd on tehtud vastavalt juhendile
        Oma projekt vastab ülesandele, on vormidatud korrektselt ja keelevigadeta.         

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hinne kujuneb kõigi hindamisülesannete täitmisest lävendi tasemel.

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Sissejuhatus programmeerimisse: 
koostab ja vormindab referaadi antud teemal;
kodeerimisülesanne - loob oma koodi edastab kodeeritud sõnumi koos dekodeerimisjuhendiga;
Programmeerimine:
Arenduskeskkondade paigaldamine ja paigalduse kirjeldamine
Oma projekti UML, voodiagrammi joonistamine

LÄBIV – kõikides teemades jäligitav Parimate praktikate 
tutvustus (taanded, kommentaarid, nimekuju jne), 
Versioonihaldussüsteemide kasutamine.

Õpetajate poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid. 
Erinevate programmeerimiskeelte õppeprogrammid, www.codecademy.com
Programmerimiskeelte õppematerjalid, www.progetiiger.ee
Arvutiterminite sõnastik www.vallaste.ee
Veebipõhine diagrammide joonestamis keskkond, www.gliffy.com
Veebipõhine programmeerimis keskkond, scratch.mit.edu
Veebipõhine graafiline programmeerimiskeskkond www.code.org

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Mooduli nimetus
PROGRAMMEERIMINE II OSA

Maht EKAP
10
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

tunneb enamlevinud programmeerimismustreid;

kasutab rakenduste koostamisel lihtsamaid matemaatika-, loogika- ja 
statistikafunktsioone

mõistab ühiktestide olemust ning nende kasutamisvõimalusi;

Õpilane
loetleb OOP põhimõtteid ja põhimõisteid;
abstraheerib reaalmaailma objekti klassi loomiseks;
loetleb enamlevinud programmeerimismustreid ja selgitab nende olemust;
loodud programm vastab MVC arhitektuuri kriteeriumitele (Mudel, vaade 
ja äriloogika on eraldatud);
loob enne programmikoodi kirjutamist ühiktesti, millega testitakse tarkvara 
funktsionaalsust (testjuhitud arendus);
loob ja kasutab koodi korrektsuse kontrollimiseks sobilikke ühikteste;
kasutab mõnda enamlevinud vahendit vastavalt OOP kursuses õpitud 
programmeerimiskeelele;
loob ja kasutab mock-klasse ühiktesti skoobist väljapoole jäävate osade 
testimiseks;
koostab rakenduse, mis uurib andmeid funktsioonide abil ja joonistab 
graafikuid.

Maht 
(Kon/Aasta)

Õpiväljundid
Õpilane
kirjeldab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid ja -mõisteid 
ja kasutab neid rakenduse loomiseks

Nõuded mooduli alustamiseks: Programmeerimine I osa
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija kasutab enamlevinud programmeerimismustreid ja –vahendeid keerukamate rakenduste loomiseks.

kasutab rakenduste koostamisel matemaatika- ja loogikafunktsioone ja 
kasutab neid rakenduse loomiseks; 
realiseerib rakenduse MVC (Model-View-Controller) arhitektuuriga 
rakendusena;

Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Marina Oleinik, Ilmar Ilinõh
Hindamiskriteeriumid
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kirjeldab objektorienteeritud 
programmeerimise põhimõtteid 
ja -mõisteid ja kasutab neid  
rakenduse loomiseks

loetleb OOP põhimõtteid ja põhimõisteid;
abstraheerib reaalmaailma objekti klassi 
loomiseks;

loeng
test
praktiline töö

Objektorienteeritud programmeerimise 
alused:
Klassid;
Pärilus;
Kapseldamine;
Abstraktsioon.

36

tunneb ära enamlevinud 
programmeerimismustreid;

loetleb enamlevinud 
programmeerimismustreid ja selgitab 
nende olemust;

loeng
test

Model-View-Controller;
Model-View-ViewModel;
Testjuhitud arendus.
Juhtumianalüüs

34
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realiseerib rakenduse MVC 
(Model-View-Controller) 
arhitektuuriga rakendusena;
mõistab ühiktestide olemust 
ning nende 
kasutamisvõimalusi;

 loodud programm vastab MVC 
arhitektuuri kriteeriumitele (Mudel, 
vaade ja äriloogika on eraldatud);

meeskonnatöö MVC rakendamise loomine. 68

Kasutab rakenduste 
koostamisel lihtsamaid 
matemaatika-, loogika- ja 
statistikafunktsioone

koostab rakenduse, mis uurib andmeid 
funktsioonide abil ja joonistab graafikuid.

loeng
praktiline töö

Matemaatilised funktsioonid;
Loogika funktsioonid;
Statistika funktsioonid;
Rakenduse loomine eelmainitud 
funktsioonide kasutamisel

83

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 39 h

Mooduli hinde kujunemine:

Osalemine projektitöös (Rakenduste loomine):
Iseseisvad tööd on tehtud vastavalt juhendile
MVC rakenduse loomine, dokumenteerimine
Oma projekt vastab ülesandele, on vormidatud korrektselt ja keelevigadeta.

Mooduli hinne kujuneb hindamisülesannete lahendamisel saadavate hinnete baasil. 
Andmete uurimise ülesande lahendamine OOP metoodikaga annab 50% lävendist.
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Mooduli nr
7

Õpiväljundid

Mooduli nimetus

Hinne „5“ – väga hea

Õpilane
teab robootikast üldiselt, robootikast Eestis, robootika ajaloost;

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad
Õpetajad: Kristjan Kivikangur, Marina Oleinik, Ilmar Ilinõh
Eesmärk: Tutvustada meetodeid ja vahendeid loogilise, süsteemse ja algoritmilise mõtlemise arendamiseks; anda teadmised ja oskused intelligentsete 

Õpetajate poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid.
Lisamaterjalid internetist:
Teemakohaseid e-raamatud, http://it-ebooks.info/ 
Java programmeerimise juhend, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
PHP õppematerjal, http://www.w3schools.com/php/default.asp
MVC ülevaade https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd381412(v=vs.100).aspx

4

Hindamiskriteeriumid

ROBOOTIKA
Maht EKAP

Õpilane
kirjeldab robootikaga seotud põhimõisteid;
nimetab robotitüüpe ja nende kasutusvaldkondi;
tunneb ja rakendab õigesti oomiseadust;
loeb ja mõistab elektriskeemi;

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Hinne „3“ – rahuldav (lävend)
Loob rakenduse, mis kasutab programmi sisestatud andmeid, 
analüüsib neid ja esitab tulemused korrektselt
analüüsiks on kasutatud vähest loovust.
MVC Rakenduse loomine, kus kasutaja saab andmeid 
sisestada, muuta ja kustutada.
Rakendusele on kirjutatud vähemalt  1 Unittest

Täidetud lävend „4“ kriteeriumid
konsolideeritakse erinevatest alllikatest saadud 
andmeid.
tulemused kuvatakse parimal võimalikul viisil.
Unitteste on kasutatud kõikide kriitiliste osade 
testimiseks
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

teab robootikast üldiselt, 
robootikast Eestis, robootika 
ajaloost;

kirjeldab robootikaga seotud 
põhimõisteid;
nimetab robotitüüpe ja nende 
kasutusvaldkondi

praktiline töö
 loeng

Sissejuhatus robootikasse
 Robootika Eestis ja maailmas
 Robotite tüübid ja kasutamine

12

tunneb baasriistvara, so 
juhtimiskeskust (aju), andureid 
(sisendid) ja mootoreid 
(väljundid),
elektroonika komponente ja -
skeeme

Tunneb ja rakendab õigesti oomiseadust
 Loeb ja mõistab elektriskeemi
 Koostab vooluahela etteantud 
elektriskeemi järgi
 Eristab analoog - ja digitaalsignaali 
ning rakendab õigeid meetodeid nende 
töötlemisel
 oskab nimetada ja eristada erinevaid 
andureid;

Praktiline töö
 Loeng
 Test
 Rühmatöö 

Elektroonika mõisted (oomi seadus, 
komponendid, tingmärgid, 
elektriskeemid…)
Riistvara tundmaõppimine-andurid, 
mootorid, aju.

24

Maht 
(Kon/Aasta)

oskab imiteerida tavaelu probleeme, leida neile sobivaid praktilisi 
lahendusi robootikas;

mõistab graafilise programmeerimise olemust, programmikoodi abil 
lahenduste kirjapaneku võimalusi ja keskkondi;

tunneb baasriistvara, so juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja 
mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist blokkskeemide abil;

loeb ja mõistab elektriskeemi;
koostab vooluahela etteantud elektriskeemi järgi;
eristab analoog ja digitaal signaali ning rakendab õigeid meetodeid nende 
töötlemisel;
oskab nimetada ja eristada erinevaid andureid;
kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja -platvormile vastavat 
integreeritud arenduskeskkonda ja silurit tarkvara loomisel;
koostab programmjuhitava, andureid ja täitureid sisaldava elektriskeemi, 
mis täidab antud ülesannet;
oskab iseseisvalt kokku panna roboti vastavalt sellele, mis on selle roboti 
kasutamise eesmärgiks;
osaleb aktiivselt praktilistes rühmatöödes, dokumenteerib tehtud töid; 
ehitab erinevaid võistlusmasinaid ja osaleb robotite võistluses;
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mõistab graafilise 
programmeerimise olemust, 
programmikoodi abil 
lahenduste kirjapaneku 
võimalusi ja keskkondi;

kasutab efektiivselt 
programmeerimiskeelele ja -platvormile 
vastavat integreeritud arenduskeskkonda 
ja silurit tarkvara loomisel;
 Koostab programmjuhitava, andureid ja 
täitureid sisaldava elektriskeemi, mis 
täidab antud ülesannet

Praktiline töö
 Rühmatöö 

Põhjalikum tutvumine Arduino 
arenduskeskonnaga
Erinevate programmide kirjutamine ja 
testimine

26
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oskab imiteerida tavaelu 
probleeme, leida neile sobivaid 
praktilisi lahendusi robootikas. 

oskab iseseisvalt kokku panna roboti 
vastavalt sellele, mis on selle roboti 
kasutamise eesmärgiks;
 osaleb aktiivselt praktilistes rühmatöödes, 
dokumenteerib tehtud töid; 
 ehitab erinevaid võistlusmasinaid ja 
osaleb robotite võistluses.

Praktiline töö
Rühmatöö 

Roboti loomine ja programmeerimine 
antud ülesande lahendamiseks

27

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

15 h

Mooduli hinde kujunemine:

Hindekriteeriumid (kirjutada 
lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Hinne „3“ – rahuldav (lävend) Hinne „5“ – väga hea

Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. Õpilasel on sooritanud kõik  praktilised ülesanded, õpilane on osa võtnud 
rühmatööst ja klassisisesest oma meeskonnaga loodud robotite võistlusest. 

Robootika valdkonna uurimine ja tutvustava esitluse koostamine
Algoritmide koostamine roboti töö kirjeldamiseks.

On lahendanud kõik etteantud ülesanded ja osalenud 
rühmatöös. Ülesannete lahendused ja rühmatöö on 
dokumenteeritud.

Lävend “4” on täidetud. Robotite võistlusel täitis robot 
antud ülesande edukalt.
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Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

Mooduli nr
8

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Mooduli teemad

kasutab veebirakenduses 
kasutatavaid märgendikeeli 
ning oskab nende abil 
kujundada soovitud väljundi, 
mis vastab W3C standardile;

kasutab HTML, XML, CSS jt 
märgendikeeli lihtsate veebilehtede 
koostamiseks;  
loob lihtsama veebirakenduse LAMP-
platvormil;

loeng 
iseseisev töö 
praktiline töö

Veebirakenduste loomise alused
 HTML  
CSS 
Veebillehe disaini põhireeglid 

52

Maht 
(Kon/Aasta)

kasutab veebirakenduses kasutatavaid märgendikeeli ning oskab nende 
abil kujundada soovitud väljundi, mis vastab W3C standardile;

Õpilane:
Õpiväljundid

kasutab veebirakenduste silumisvahendeid;
kasutab veebirakenduste loomisel JavaScript-i ja enamlevinud JavaScript-
i teeke;

kasutab HTML, XML, CSS jt märgendikeeli lihtsate veebilehtede koostamiseks;  loob lihtsama veebirakenduse LAMP-platvormil;

Mooduli nimetus

VEEBILEHE LOOMINE

tagab erinevate veebilehitsejatega veebirakenduste töö; selgitab veebipõhiste rakenduste eripärasid
kasutab vormi sisestuse valideerimiseks javascripti; loob JavaScripti teegi näidiste põhjal omanäolise veebirakenduse;

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija loob ning selgitab turvalisuse nõuetele vastavaid asünkroonsete osadega veebirakendusi kasutades mõnda 

Maht EKAP
5

ProgeTiigri robootikateemalised õppematerjalid: 
http://progetiiger.ee/oppematerjalid

Hindamiskriteeriumid
Õpilane:
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kasutab veebirakenduste 
silumisvahendeid;

tagab erinevate veebilehitsejatega 
veebirakenduste töö;  
selgitab veebipõhiste rakenduste 
eripärasid, võrreldes lokaalselt töötavate 
või nn paksu kliendi najal realiseeritud 
süsteemidega;

loeng 
praktiline töö

Brauserite eripärad ja nende 
silumisvahendid 

26

kasutab veebirakenduste 
loomisel JavaScript-i ja 
enamlevinud JavaScript-i 
teeke;

kasutab vormi sisestuse valideerimiseks 
javascripti; 
loob JavaScripti teegi näidiste põhjal 
omanäolise veebirakenduse;

loeng 
praktiline töö

Javascript 
 Jquery teegi kasutamine 

52

Iseseisev töö moodulis: 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine)
Mooduli hinde kujunemine:

Hinne „5“ – väga hea

Kavandite loomine.  Veebilehe loomine.

Hinne „3“ – rahuldav (lävend)

Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. Mooduli hinne on kõigi hindamisülesannete kaalutud keskmine. 

Hindekriteeriumid (kirjutada 
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Web development site, http://www.w3schools.com.
HTML ja CSS veebikursus: https://www.codecademy.com/en/tracks/web-et
Javascript veebikursus: https://www.codecademy.com/en/tracks/javascript-et
Jquery veebikursus: http://Try.jquery.com

Planeerimise ja kujundamise ülesanne
Täidetud lävend 4 kriteeriumid originaalse disaini eest.
Valmista ette 3 veebilehe kavandit. Üks kavanditest 
peab olema mobiilivaade.
Kavandi põhjal tuleb luua veebileht kasutades ainult 
kliendipoolseid veebitehnoloogiaid (HTML,CSS, vms.) 
Täidetud lävend 4 kriteeriumid
Veebileht on kasutatav ka siis kui skriptid ja pildid 
välja lülitada.

Kasutatav õppekirjandus 
/õppematerjal

lahti hinde saamiseks vajalikud 
nõuded eristaval hindamisel 
vastavalt „3“-„5“ ja 
mitteeristaval A)

Planeerimise ja kujundamise ülesanne
Valmista ette veebilehe 1 kavand. Tekstid, pildid jms. 
veebilehel sisalduv on vigaselt ja lünklikult ette antud. 
Hindamine:
Kõik kohustuslik tekst on lisatud.
Tekstid on vormistatud korrektseks (lauseehitus, õigekiri).
Kasutatud sobivaid fonte.
Logo on lisatud.
+ punktid originaalse (N: ,,mitte kastidega“) disaini eest. 
(lävend 4 ja viis)
Kavand haakub temaatikaga.
Kasutatav peamenüü
Pildid on optimeeritud
Otsing on lisatud
On kasutatud pealkirju ja alampealkirju
Kavandi põhjal tuleb luua veebileht kasutades ainult 
kliendipoolseid veebitehnoloogiaid (HTML,CSS, vms.) 
Mida hinnatakse:
Veebilehe elemendid peavad asuma kavandil näidatud 
asukohtades.
Töötama peavad menüü ja lingid.
Kõik tekst on valitav tekstina (mitte pildina).
Kujundus on eraldatud sisust.
Veebileht peab valideeruma 
Kood on struktueeritud ja kommenteeritud.
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