Informaatika ainekava 6. klassile
Õppeaine kirjeldus
Informaatika õ petamise ü ldeesmä rk on tagada põ hikooli lõ petaja info- ja
kommunikatsioonivahendite rakendamise pä devused igapä evase tö ö - ja
õ pikeskkonna kujundamiseks eelkõ ige koolis, mitte niivõ rd tulevase ametikoha
nõ udmisi arvestades. Põ hikooli informaatikaõ petuses lä htutakse pigem igapä evase
arvuti- ning internetikasutaja vajadustest.
Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on:
1. Elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool,
kodu, huvitegevus, meedia);
2. Aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilaste aktiivset osalemist nõudvaid ja
nende loovust esile toovaid õppemeetodeid;
3. Uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ vaimus eelistatakse
uuenduslikke tehnoloogiaid ning lahendusi;
4. Ühisõpe: nii informaatikatundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös
õppimise meetodid;
5. Teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot
meelde jättes;
6. Vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale
vaba tarkvara;
7. Turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning
propageerib ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas;
8. Lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete
teemasid;
9. Sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei ole üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või
platvormi kasutamisele; koolil tutvustab ka alternatiive.
Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
moodustab
loomuliku
osa
tänapäevasest
õpikeskkonnast. See lõiming toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse
informaatika õppeülesandeid koostades teiste õppeainete teemasid, et luua
mõtestatud õppimine, ning teiselt poolt kujundatakse IKT pädevusi teistes
õppeainetes referaate ja esitlusi tehes, andmeid kogudes ning analüüsides.
Informaatika ainekä sitlus on tavapä raselt kontsentriline, varem õ pitu juurde tullakse
igas jä rgmises kooliastmes uuesti tagasi sü vendatult. Põ hirõ hk on praktilisel
arvutikasutusel erinevaid õ ppeaineid õ ppides.

Pädevused
Suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
ü hiskonnas nii õ ppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;
leida ja sä ilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja
usaldusvä ä rsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide,
multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid
digivahendeid ja võ tteid, suhelda ja teha koostö ö d erinevates digikeskkondades; olla
teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja
digitaalset identiteeti; jä rgida digikeskkonnas samu moraali- ja vä ä rtuspõ himõ tteid
nagu igapä evaelus.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põ hikooli informaatikaõ petusega taotletakse, et õ pilane:
1. valdab peamisi tö ö võ tteid arvutil igapä evases õ ppetö ö s eelkõ ige infot otsides,
tö ö deldes ja analü ü sides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;
2. teadvustab ning oskab vä ltida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel
tekkida võ ivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;
3. koostab info- ka kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid kasutades toimiva ja
efektiivse õ pikeskkonna;
4. osaleb virtuaalsetes võ rgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete
materjalide avaldamiseks kooskõ las intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

Tundide arv
1 tund nädalas

Õppesisu
Tekstitö ö tlus ja sisuloome. Teksti loomine, sisestamine, vormindamine ja
kopeerimine. Plakati võ i kuulutuse koostamine ning kujundamine. Tö ö võ tted: ohutu
ja sä ä stlik arvutikasutus.
Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine.
Operatsioonisü steemi graafiline kasutajaliides. Tö ö mitme aknaga.
Infootsing internetis, teabe haldamine ja tö ö meediafailidega. Turvalisus,
autorikaitse ja isikuandmete kaitse. E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote
ja helisalvestiste ü lekandmine kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse.
Suhtlemine digikeskkondades ja internetiturvalisus.
Tö ö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine
sagedustabeli põ hjal.
Esitluse koostamine. Slaidi ü lesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi
sisestamine slaidile.

Referaadi vormindamine. Pä is ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades. Sisukorra
automaatne genereerimine. Lehekü lgede nummerdamine.
Programmeerimine. Erinevate programmeerimiskeeltega lihtsamate programmide
koostamine.

Õppetegevus
Informaatikat õ pitakse II kooliastmes valdavalt avastusõ ppe ja aktiivõ ppe vormis.
Õ pilastel võ imaldatakse ise tehes õ ppida uusi tö ö võ tteid. Loenguid vä lditakse, kuid
tagatakse sü steemne kä sitlus õ pitavatest oskustest eelkõ ige hä sti kavandatud ja
tagasisidestatud õ piü lesannete kaudu.
Et tagada õ pitust arusaamine, toetatakse õ pilaste refleksiooni õ pitu kohta ja suulisi
ettekandeid. Õ pilased peavad korrektset emakeelset terminoloogiat kasutades
suutma selgitada oma tö ö võ tteid ning otsuseid.
Lisaks individuaalsetele ü lesannetele võ imaldatakse õ pilastele paaris- ja rü hmatö oid
(sh veebipõ hist keskkonda kasutades). Oluline on jä rgida metoodilise
vaheldusrikkuse printsiipi, varieerides jä rjestikustes tundides individuaalset ja
rü hmatö ö d ning avastuslikku ja esitluslikku õ pistrateegiat.
Referaadi ja esitluse koostamise teemad võ etakse ü ldjuhul teistest õ ppeainetest,
aidates seelä bi kaasa õ ppeainete lõ imumisele.

Õpitulemused
Õ pilane:
1. mä ä rab eesmä rgi põ hjal oma teabevajaduse ning valib eesmä rgiga sobivad
meetodid digitaalse teabe otsimiseks ning sirvimiseks:
- leiab erinevatest teabeallikatest vajalikku teavet, rakendades selleks erinevaid
teabeotsingumeetodeid: mä rksõ naotsing, jä rjestamine, filtreerimine, sildipilv;
2. kogub ja tö ö tleb digitaalset teavet, eristab olulist teavet ning analü ü sib ja hindab
seda kriitiliselt:
- leiab internetist ja vajaduse korral kopeerib tekstifaili võ i esitlusse erinevas
formaadis digitaalset materjali ning tö ö tleb seda etteantud nõ uete kohaselt;
- mõ istab teabe kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust
ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid
allikaid;
- teeb vahet faktil ja arvamusel;
3. salvestab digitaalset teavet oma eesmä rkidest lä htuvalt ning korrastab ja tö ö tleb
kogutud teavet selle taasesitamiseks:
- viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud digitaalset
materjali korrektselt, hoidudes plagiaadist;
- salvestab tehtud tö ö d kokkulepitud formaadis, ettenä htud kohta (sh
veebikeskkonda), leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise nime all,
kopeerib faile ü hest kohast teise ning võ rdleb faili suurust vaba ruumiga
andmekandjal;

- kasutab vilunult operatsioonisü steemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende
suurust, tö ö tab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);
4. suhtleb digivahendite abil:
- kaalutleb erinevate digitaalsete suhtlusvahendite eeliseid ja puudusi konkreetses
kontekstis ning valib neist sobivaima;
- lisab veebilehele kommentaari, osaleb veebifoorumi ja postiloendi vahendusel
toimuvas arutelus, jä rgides seejuures nii tunnustatud suhtlusnorme kui ka valitud
keskkonna nõ udeid;
5. jagab teistega leitud teabe asukohta ja sisu ning jä rgib intellektuaalse omandi kaitse
hä id tavasid:
- jagab teavet veebikeskkondades erinevaid digivahendeid kasutades, jä rgides valitud
keskkonna nõ udeid;
6. on kaasatud ning kaasab teisi ü hiskonnaelu tegevustesse, kasutades IKT vahendeid
ja võ imalusi:
- kasutab eesmä rgipä raselt kooli õ ppeinfosü steemi ja/võ i e- õ ppekeskkonda;
7. kasutab digivahendeid meeskonnatö ö ks ning ressursside, digitaalsete materjalide
ja teadmiste koosloomeks:
- teeb teistega kaugtö ö vormis koostö ö d, rakendades mõ ne projekti ü leselt
meeskonnatö ö ks ettenä htud digivahendeid ja veebikeskkondi;
8. praktiseerib digisuhtluses kä itumisnorme ja hä id tavasid ning arvestab suheldes
kultuurilise eripä ra ja mitmekesisuse ilminguid:
- arvestab digisuhtluses teabe kasutamise ja avaldamise eetilisi põ himõ tteid, sobivat
kä itumist, konteksti ja sihtrü hma;
- selgitab, millised võ ivad olla digisuhtluses ebaeetilise kä itumise tagajä rjed;
9. kujundab ja haldab oma digitaalset identiteeti ning jä lgib oma digitaalset jalajä lge:
- ei kasuta teiste inimeste identiteeti;
10. loob ise, muudab ja arendab eri formaatides enda ning teiste loodud digitaalset
sisu:
- loob, vormindab, salvestab ning vajaduse korral prindib kokkulepitud formaatides
digitaalseid materjale (sh referaat, plakat, kuulutus, esitlus), jä rgides etteantud
kriteeriume;
- kopeerib fotosid, videoid ja helisalvestisi andmekandjale (nii fü ü silisele kui ka
virtuaalsele);
- reflekteerib oma õ pikogemust sobivas digikeskkonnas;
- jä rgib digitaalses sisuloomes ning teiste loodud sisu kasutades intellektuaalomandi
põ himõ tteid;
11. muudab ja lõ imib olemasolevat digitaalset materjali, et luua uut teadmist:
- kasutab uute teadmiste loomiseks olemasolevat digitaalset avatud õ ppevara;
- tä iendab teiste tehtud digitaalseid muudatusettepanekuid (nt kommentaarid,
muutuste jä litamine jne) arvestades oma materjale;
12. rakendab ohutus- ja turvameetmeid, et vä ltida fü ü silisi ning virtuaalseid riske:
- kaitseb oma digivahendeid, rakendades turvameetmeid (nt viiruse- ja
pahavaratõ rje, jä litusrakendused jne);
- ü hendab ja ü hildab turvaliselt digivahendite kü lge erinevaid lisaseadmeid (nt
mä lupulk, hiir, printer, vä line kõ vaketas);
- jä lgib digiseademete lahtiü hendamisel ettenä htud reegleid;

13. arvestab digitegevustes teiste inimeste privaatsust ja ü hiseid kasutustingimusi
ning kaitseb oma isikuandmeid ja ennast veebipettuste, ohtude ning kü berkiusamise
eest:
- loob ja rakendab tugevaid paroole, kaitsmaks enda digitaalset identiteeti
vä ä rkasutuse eest privaatses ja avalikus keskkonnas;
- ei avalda delikaatset teavet enda ja teiste kohta avalikus keskkonnas;
14. vä ldib digitehnoloogia ja digitaalse teabe kasutamisest tulenevaid terviseriske ja
teadvustab digitehnoloogia mõ ju keskkonnale:
- kirjeldab digivahendi vä ä rkasutamisest tekkida võ ivaid ohte tervisele (sõ ltuvus,
liigese- ja rü hivead, nä gemise halvenemine) ning vä ldib igapä evatö ö s
digitehnoloogiaga seotud ohte, sealjuures tehes võ imlemisharjutusi (silmadele,
randmetele jne);
- kirjeldab digitehnoloogia kasutamisega seotud positiivseid ja negatiivseid mõ jusid
keskkonnale;
- rakendab digitehnoloogiat energia- ja ressursisä ä stlikult;
15. teeb veaotsinguga kindlaks tehnilised probleemid ning leiab võ imalikud
lahendused;
16. rakendab tehnoloogiat loovalt enesevä ljendamiseks ja probleemidele uudsete
lahenduste leidmiseks;
17. hoiab end kursis uute arengusuundadega digitehnoloogias, selgitab jä rjepidevalt
oma digipä devuse puudujä ä ke, arendab ennast ning toetab teisi digipä devuse
arendamises.
18. vormindab arvutiga lü hemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid,
referaate), jä rgides tekstitö ö tluse põ hireegleid;
19. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse
etteantud teemal ning kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt;
20. koostab etteantud andmestiku põ hjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat
tü ü pi diagrammid (tulp-, sektor- võ i joondiagrammi);
21. vormindab korrektselt referaadi;
22. koostab visuaalse programmeerimiskeelega roboti juhtimistarkvara, brauseris
toimiva interaktiivse mä ngu võ i mobiilirakenduse.

Hindamine
Informaatika õ pitulemusi hinnatakse jooksvalt õ piü lesannete jä rgi ja ü ldjuhul eportfoolio abil. E-portfoolio on personaalne veebipõ hine keskkond, millesse õ pilane
kogub pikema perioodi jooksul enda tehtud tö ö d ja refleksioonid oma
õ pikogemustest. Õ piü lesanded ja e-portfoolio võ ivad olla tehtud kas ü ksi võ i
rü hmatö ö na.
Hindamise põ hiü lesanne on toetada õ pilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt
ja adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õ pilase enda roll hindamisel,
pakkudes võ imalusi enesehindamiseks.
Ainekava on koostatud Merivälja kooli õppekava, Põhikooli riikliku õppekava Lisa 10
ja Digipädevuste mudeli põhjal

