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1.	  Sissejuhatus	  
Käesolev	  õpetajaraamat	  on	  osa	  õppekomplektist,	  mis	  toetab	  valikkursuse	  
“Arvuti	  kasutamine	  uurimistöös”	  (AKU)	  õpetamist	  gümnaasiumis.	  See	  
valikkursus	  kuulub	  loodusteaduslike	  valikainete	  loendisse	  2011.	  aastal	  kehtima	  
hakanud	  gümnaasiumi	  riiklikus	  õppekavas	  (GRÕK’11).	  Tegemist	  on	  informaatika	  
õppeaine	  alla	  kuuluva	  kursusega,	  mida	  õpetatakse	  uurimistöö	  läbiviimise	  
kontekstis.	  Miks	  just	  sellisel	  viisil	  informaatikat	  õpetada?	  	  
2008.	  aastal	  viis	  Tallinna	  Ülikooli	  informaatika	  instituudi	  haridustehnoloogia	  
keskus	  Tiigrihüppe	  SA	  tellimusel	  läbi	  uuringu	  “IT	  ja	  teiste	  läbivate	  teemade	  
rakendamine	  kooli	  õppekavas”	  (Pata,	  Laanpere,	  Matsak,	  Reiska,	  2008).	  Aastatel	  
2002-‐2011	  kehtinud	  põhikooli	  ja	  gümnaasiumi	  riiklikus	  õppekavas	  (RÕK’02)	  
informaatikat	  eraldi	  õppeainena	  ei	  mainitud,	  infotehnoloogia	  ja	  meedia	  
eksisteeris	  selles	  vaid	  ainekavu	  läbiva	  teemana.	  Sellest	  hoolimata	  õpetas	  enamik	  
koolidest	  siiski	  informaatikat	  eraldi	  õppeainena,	  lähtudes	  1997.a.	  RÕKis	  
määratletud	  kontseptsioonist.	  	  Ligi	  sajas	  koolis	  läbiviidud	  uuring	  näitas,	  et	  
koolijuhid	  ja	  aineõpetajad	  ei	  olnud	  teadlikud	  läbiva	  teema	  “IT	  ja	  meedia”	  sisu	  ja	  
õpieesmärkide	  määratlusest	  RÕK’02	  tekstis,	  samas	  tegeleti	  pea	  kõigis	  koolides	  
IT/informaatika	  elementide	  õpetamisega	  teiste	  õppeainete	  kontekstis.	  Uuringu	  
kokkuvõttes	  tõdeti:	  	  
“Õppekorralduslikus	  mõttes	  osutus	  külastatud	  koolides	  kõige	  sagedamini	  (ja	  kõige	  
tulemuslikumalt)	  kasutatud	  IKT	  kui	  läbiva	  teema	  õpetamise	  vormiks	  uurimistöö	  
läbiviimine	  üleminekueksamina.	  Uurimistöö	  juhendamise	  käigus	  tuli	  õpetajatel	  
õpetada	  oma	  juhendatavatele	  infootsingut,	  tekstitöötlust,	  esitluste	  koostamist,	  
andmeanalüüsi,	  eetilisi	  aspekte	  (nt.	  plagiaat,	  litsentsid).	  Mõnes	  koolis	  oli	  nende	  
teemade	  õpetamine	  korraldatud	  tsentraliseeritud	  uurimistöö	  aluste	  
orientatsioonikursusena,	  mida	  õpetas	  üldjuhul	  informaatikaõpetaja.	  Teisal	  oli	  
kooli	  tasandil	  paika	  pandud	  uurimistöö	  läbiviimise	  ja	  vormistamise	  nõuded	  ning	  
vastutus	  seonduvate	  IKT	  pädevuste	  tagamise	  eest	  lasus	  juhendajast	  aineõpetajal.	  
Sedalaadi	  formaalsed	  nõuded	  uurimistööle	  olid	  olemas	  peaaegu	  kõigis	  külastatud	  
koolides.”	  (Pata	  jt,	  2008:	  68)	  
GRÕK’11	  arendusprotsessis	  pakkus	  informaatika	  ainekava	  töörühm	  just	  
eelmainitud	  järelduste	  tõttu	  välja	  uudse	  informaatika	  valikkursuse	  
gümnaasiumile,	  mis	  arendaks	  informaatika	  alaseid	  pädevusi	  uurimistööks	  
ettevalmistamise	  kontekstis.	  Sellise	  kursuse	  vajalikkust	  rõhutas	  veelgi	  enam	  fakt,	  
et	  GRÕK’11	  muutis	  kohustuslikuks	  uurimusliku	  või	  loovtöö	  läbiviimise	  
gümnaasiumiastmes,	  tõstes	  uurimistöö	  kaitsmise	  staatuse	  võrdseks	  
riigieksamite	  omaga.	  	  
	  
Põhikooli	  riiklikus	  õppekavas	  (2011)	  kuulub	  informaatika	  Tehnoloogia	  
ainevaldkonna	  alla,	  aga	  GRÕK’11	  sellist	  ainevaldkonda	  ei	  sisalda,	  kuna	  töö-‐	  ja	  
tehnoloogiaõpetust	  gümnaasiumiastmes	  ei	  õpetata.	  Seetõttu	  paigutati	  kaks	  
informaatika	  valikkursust	  (AKU	  ja	  “Rakenduste	  loomise	  ja	  programmeerimise	  
alused”)	  loodusainete	  valikkursuste	  loendisse.	  Koolid,	  mille	  õppekava	  sisaldab	  
loodusteaduste	  õppesuunda,	  peaksid	  pakkuma	  õpilastele	  ka	  neid	  valikkursusi.	  
Kuigi	  kaks	  eelmainitud	  kursust	  on	  sattunud	  loodusteaduste	  õppesuuna	  alla,	  
tuleb	  neid	  siiski	  käsitleda	  informaatika	  õppeaine	  alla	  kuuluvatena.	  Samas	  
tuleneb	  siit	  ka	  vajadus	  pöörata	  AKU	  kursuse	  läbiviimisel	  enam	  tähelepanu	  just	  
loodusteadusliku	  uurimistöö	  aspektidele.	  	  
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Informaatikat	  võib	  defineerida	  mitut	  moodi:	  klassikalise	  definitsiooni	  kohaselt	  
on	  informaatika	  “info	  struktuuri,	  hankimist,	  töötlemist	  ja	  esitamist	  käsitlev	  
teaduse	  ja	  tehnika	  haru”	  (ENE),	  või	  ka	  “arvutipõhise	  infotöötlusega	  tegelev	  
teaduse	  ja	  tehnika	  haru”	  (Wikipeedia).	  Informaatika	  jagunemist	  
alamvaldkondadeks	  kirjeldab	  joonis	  1.	  Horisontaalteljel	  paiknevad	  
rakenduslikumad	  alamvaldkonnad	  paremal	  ja	  teoreetilisemad	  vasakul,	  
vertikaalteljel	  paigutuvad	  allapoole	  tehnilisemad	  ja	  ülespoole	  inimlikumad	  
(arvutikasutajatega	  seonduvad)	  alamvaldkonnad.	  	  	  
 

 
Joonis 1. Informaatika jagunemine alamvaldkondadeks. 

	  
20.sajandil	  väljakujunenud	  õppekava-‐traditsiooni	  kohaselt	  on	  üldhariduskooli	  
õppeained	  ehitatud	  üles	  teadusvaldkondade	  loogikat	  järgides.	  Nõnda	  kuulub	  ka	  
kooliinformaatika	  sidusdistsipliinina	  tema	  aluseks	  oleva	  teadusharu	  –	  
informaatika	  –	  juurde.	  Nii	  nagu	  näiteks	  koolimatemaatika	  ja	  kooligeograafia	  
kujutavad	  endast	  teatud	  viisil	  piiratud,	  filtreeritud	  ja	  didaktiliselt	  
struktureeritud	  vaadet	  "suurele"	  matemaatikale	  ja	  geograafiale,	  haarab	  
kooliinformaatika	  endasse	  üksnes	  väikese	  osa	  kaasaegsest	  informaatika	  
teadusdistsipliinist.	  	  
	  
Kooliinformaatika	  traditsioonid	  on	  suuresti	  erinevad	  maade	  ja	  aastakümnete	  
lõikes.	  Kui	  osades	  riikides	  on	  informaatika	  siiani	  kohustlik	  õppeaine,	  mille	  
peamiseks	  eesmärgiks	  on	  programmeerimisoskuste	  kujundamine,	  siis	  enamikes	  
arenenud	  maadest	  on	  informaatika	  muutunud	  valikkursuseks	  või	  läbivaks	  
teemaks,	  mille	  raames	  kujundatakse	  loomingulisi	  või	  igapäevaelu	  vajadustest	  
lähtuvaid	  praktilisi	  oskusi	  tööks	  arvutitega.	  Joonis	  2	  allpool	  illustreerib	  
informaatika	  õppeaine	  staatust	  Euroopa	  riikide	  õppekavades.	  	  
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Joonis 2. Informaatika staatus riiklikes õppekavades. 

	  
Informaatika rolli “kõikumisi” riiklikes õppekavades võib kirjeldada alljärgnevate 
dimensioonide abil:  

1. Informaatikaga seonduvad plaanid võib õppekavasse sisse kirjutada kas 
sisendi- või väljundipõhiselt.  Esimesel juhul kirjeldab informaatika ainekava 
detailselt ette õppetöös käsitletavad teemad ja nende õpetamise viisi, teisel aga 
üksnes õpiväljundid ja nende hindamise viisi. Sisendipõhise lähenemise heaks 
näiteks on nõukogudeaegsed arvutiõpetuse õppekavad, väljundipõhise 
õppekava näiteks on Arvutikasutaja Oskustunnistuse (ECDL) eksamite 
süsteem. Üldiseks trendiks üle maailma on liikumine väljundipõhiste 
õppekavade suunas, sama kehtib ka informaatika ainekavade suhtes paljudes 
riikides. Eesti uus riiklik õppekava liigub eelmisega võrreldes küll 
vastupidises suunas, sest RÕK’02 määratles informaatika õppesisu üksnes 
väljundite kujul, aga RÕK’11 kirjutab lahti ka teemad ja meetodid.  

2. Informaatika võib olla kas kohustuslik õppeaine või valikaine. Valikaine 
puhul on veel omakorda võimalik jätta otsustamise õigus kas koolile või 
õpilasele. Suuremas osas arenenud riikidest on viimastel aastakümnetel 
õpilaste valikuvõimalusi suurendatud kohustuslike õppeainete vähendamise 
arvel ja informaatika on tavaliselt üks neist ainetest, mille valik jäetakse sel 
juhul õpilase otsustada. Eestis loobuti informaatika puhul kohustusliku 
õppeaine staatusest juba 1996 ja vastupidist otsust pole ette näha. 

3. Informaatika võib olla eraldi õppeaine või integreeritud läbiva teemana 
teiste õppeainete ainekavadesse. Joonis 2 kirjeldab Euroopa Liidu 
liikmesriikide põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade lähenemisi selles 
osas Eurydice andmetel 2004.a. seisuga (värskemad võrdlusandmed kahjuks 
puuduvad). Eesti RÕK’02 ei sisaldanud informaatikat eraldi õppeainena, 
üksnes läbivat teemat “IT ja meedia”. Seevastu uues riiklikus õppekavas on 
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olemas nii informaatika valikaine kui ka läbiv teema “Tehnoloogia ja 
innovatsioon”.  

4. Õppekava arenduse paradigmade seisukohalt võib informaatika ainekava olla  
koostatud kas üldharivat/akadeemilist või elulist/utilitaristlikku lähenemist 
aluseks võttes. Akadeemilise lähenemise puhul on omakorda võimalik ehitada 
informaatika ainekava sisu üles vähemalt kolmel erineval moel: kas 
informaatika kui teadusdistsipliini sisemisest loogikast lähtudes (nt. alustada 
tarkvaratehnikast ja jõuda infosüsteemideni), valdkonna geneesise ehk 
arenguloo etappidest lähtudes (nt. alustada Babbage’ist ja jõuda 
pilveraalinduseni) või hoopis mingi teoreetilise mudeli (nt. ISO-OSI või 
tarkvara elutsükli) põhjal. Utilitaristliku lähenemise puhul juhindutakse 
õppekava koostamisel üksnes praktikas vajalike oskuste kujundamisest, aga 
neid praktilisi vajadusi võib tuletada ka vähemasti kolmest erinevast 
kontekstist: kohalike tööstusharude (s.h. IT-sektori) ootused tööjõu osas, 
traditsioonilise kontoritöö jaoks vajalikud pädevused või hoopis õpilasele-
õpetajale tuttavam igapäevase koolielu kontekst. Eesti RÕK’11 informaatika 
ainekava on kindlasti utilitaristliku lähenemisega ja tugineb õppesisu 
määratlemisel koolielu vajadustele.   

2011. aasta õppekavauuendusega toimus Eestis nihe eelkõige kolmanda dimensiooni 
osas: varasemast läbivast teemast “IT ja meedia” sain taas eraldi informaatika 
õppeaine. Muutused toimusid ka neljanda dimensiooni osas, kus leidis aset nihe 
üldhariva/akadeemilise käsitluse suunas, kuna uuesti toodi sisse programmeerimise 
aluste õpetamine ja kontoritarkvara õpetamine mitte kontoritöö, vaid akadeemilise 
uurimistöö kontekstis. 

Kuna	  uuele	  õppekavale	  vastavad	  õppematerjalid	  gümnaasiumi	  informaatika	  
kursuste	  õpetamiseks	  praktiliselt	  puudusid,	  siis	  viis	  Haridus-‐	  ja	  
Teadusministeerium	  koos	  Sihasutusega	  Archimedes	  2011.	  aasta	  algul	  läbi	  
riigihanke	  “Loodus-‐,	  ja	  täppisteaduste	  ning	  tehnoloogia	  (LTT)	  valdkonna	  
gümnaasiumi	  valikkursuste	  õppekomplektid”.	  Hanget	  rahastas	  Euroopa	  
Sotsiaalfond	  teaduse	  populariseerimise	  programmist	  TeaMe.	  Valikkursust	  AKU	  
käsitleva	  osahanke	  võitis	  Tallinna	  Ülikool.	  Hanketingimustest	  lähtuvalt	  tuli	  
Tallinna	  Ülikooli	  projektimeeskonnal	  koostada:	  	  

• kursuse	  üldosa,	  
• õpik	  ja	  õpiku	  juurde	  kuuluv	  töölehtede	  ja	  graafikute	  kogumik;	  
• õpikul	  põhinev	  e-‐kursus	  õpilasele	  keskkonnas	  Moodle,	  mis	  sisaldab	  

muuhulgas	  sobivates	  kohtades	  sisu	  toetavaid	  e-‐teste,	  jooniseid,	  pilte,	  
animatsioone	  ja	  vajadusel	  videosid,	  heliklippe	  jms;	  

• õpetajaraamat;	  
• õppesisu	  slaidiesitlustena	  õpetajat	  toetava	  materjalina;	  	  
• vähemalt	  neli	  näidisandmestikku;	  
• lisamaterjalid	  kursust	  õpetavate	  õpetajate	  toetamiseks	  ning	  kursuse	  

õppetulemuste	  täielikuks	  saavutamiseks;	  	  
• õpet	  toetav	  tugikeskkond	  internetis,	  mis	  rajaneb	  sisuliselt	  ja	  metoodiliselt	  

valikkursust	  õpetavate	  õpetajate	  võrgustikul.	  
	  
Vastavalt	  hanketingimustele	  sisaldab	  käesolev	  õpetajaraamat:	  	  

• näidetele	  tuginevaid	  metoodilisi	  selgitusi	  uurimistöö	  kõigi	  etappide	  
	  läbiviimise	  ning	  andmetega	  töötamise	  kohta;	  	  
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• metoodilisi	  nõuandeid	  teemade	  ajalise	  jaotuse,	  õppeprotsessi	  järgnevuse	  
ja	  korraldamise	  kohta,	  sh	  arvutipraktikumides	  õpetamise	  metoodika	  ja	  
arvutipraktikumide	  läbiviimise,	  seminaride,	  iseseisva	  töö,	  e-‐õppe,	  
esitluste	  korraldamise	  kohta;	  	  	  

• nõuandeid	  hindamiseks	  ja	  lõpphinde	  kujundamiseks;	  	  
• nõuandeid	  kursuse	  lõimimiseks	  teiste	  õppeainetega	  ning	  koostööks	  teiste	  

ainete	  õpetajatega.	  	  
	  
Õpetajaraamat	  koosneb	  viiest	  peatükist.	  Teises	  peatükis	  käsitleme	  AKU	  
valikkursuse	  koostamise	  lähtekohti,	  seda	  nii	  teadusliku	  uurimistöö	  olemuse,	  
õppekava	  suuniste,	  õppemetoodika	  ja	  ainetevahelise	  lõimingu	  osas.	  Kolmas	  
peatükk	  keskendub	  õpieesmärkide	  määratlemisele	  ja	  õpitulemuste	  hindamisele	  
AKU	  kursusel.	  Neljandas	  peatükis	  jagame	  metoodilisi	  nõuandeid	  kursuse	  iga	  
alamteema	  õppeprotsessi	  kavandamise	  ja	  korraldamise	  osas.	  Viiendas	  peatükis	  
käsitleme	  e-‐õppega	  seonduvaid	  teemasid	  AKU	  kursuse	  veebipõhisest	  
õpikeskkonnast	  kuni	  õpetajate	  virtuaalse	  kogukonnani	  Koolielu	  portaalis,	  kust	  
õpetajad	  võivad	  leida	  kolleegidelt	  tuge	  AKU	  kursuse	  ettevalmistamisel	  ja	  
läbiviimisel.	  	  
	  
Soovitame	  õpetajatel	  kasutada	  käesolevat	  õpetajaraamatut	  eelkõige	  
gümnaasiumi	  informaatika	  ainekava	  ja	  õpetaja	  töökava	  koostamisel	  ning	  AKU	  
kursuse	  veebipõhise	  õpikeskkonna	  ettevalmistamisel.	  Samas	  oleme	  veendunud,	  
et	  käesoleva	  õpetajaraamat	  võiks	  leida	  rakendamist	  ka	  kõrgkooliõpikuna	  
informaatika	  didaktika	  kursusel.	  	  
	  
	  
	   	  



	   8	  

2.	  AKU	  valikkursuse	  lähtekohad	  
	  
Käesolevas	  peatükis	  käsitleme	  esmalt	  teadusliku	  uurimistöö	  olemust,	  meetodeid,	  
protsessi	  ja	  selles	  kasutatavaid	  infotehnoloogilisi	  abivahendeid	  “teadlaste	  
maailmas”,	  kuna	  see	  on	  eeskujuks	  ka	  õpilaste	  uurimistööle.	  Seejärel	  vaatleme	  
lähemalt	  GRÕK’11	  poolt	  esitatavaid	  nõudeid	  AKU	  valikkursusele	  ja	  AKU	  kursuse	  
kohta	  kooli	  õppekavas.	  Järgmiseks	  võtame	  luubi	  alla	  AKU	  kursuse	  õpikeskkonna	  
ja	  õppematerjalid	  ning	  jagame	  üldisemat	  laadi	  metoodilisi	  nõuandeid	  kursuse	  
teemade	  ajalise	  jaotuse,	  õppeprotsessi	  järgnevuse	  ja	  korraldamise	  kohta.	  Peatüki	  
lõpul	  pakume	  nõuandeid	  kursuse	  lõimimiseks	  teiste	  õppeainetega	  ning	  
koostööks	  teiste	  ainete	  õpetajatega	  AKU	  kursuse	  raames.	  	  
	  

2.1.	  Uurimistöö	  teadusmaailmas	  ja	  koolis	  
Igast	  õpilasest	  ei	  saa	  teadlast,	  selle	  karjäärini	  jõuavad	  vaid	  üksikud	  nende	  seast.	  
Miks	  siis	  kohustatab	  GRÕK’11	  iga	  gümnasisti	  tegelema	  uurimistööga?	  
Uurimistöö	  nõude	  sissetoomisel	  õppekavasse	  on	  peamiseks	  argumendiks	  
uurimuslikuks	  õppeks	  (inglise	  keeles:	  inquiry-‐based	  learning)	  nimetatav	  
pedagoogiline	  lähenemine,	  mis	  on	  osutunud	  tõhusaks	  vahendiks	  õpilastes	  huvi	  
äratamisel	  loodus-‐	  ja	  täppisteaduste	  ning	  tehnoloogia	  vastu.	  Uurimusliku	  õppe	  
pooldajad	  on	  veendunud,	  et	  õpilane	  õpib	  kõige	  tulemuslikumalt	  ja	  
motiveeritumalt	  kui	  õppetöö	  on	  üles	  ehitatud	  sarnaselt	  teadlase	  tööprotsessiga:	  
alustatakse	  õppjale	  huvi	  pakkuvast	  elulisest	  probleemipüstitusest,	  misjärel	  
üritatakse	  varasemate	  uuringute,	  teooriate	  ja	  endakogutud	  andmete	  analüüsi	  
põhjal	  pakkuda	  välja	  argumenteeritud	  lahendusi	  sellele	  probleemile.	  Üheks	  
konkreetseks	  näiteks	  uurimusliku	  õppe	  etappide	  kohta	  on	  Kai	  Hakkaraineni	  
uurimisrühma	  poolt	  loodud	  mudel	  (vt	  Joonis	  3).	  

	  
Joonis	  3.	  Uurimusliku	  õppe	  etapid	  K.Hakkaraineni	  Progressive	  Inquiry	  mudelis.	  

Konteksti määratlemine 

Uurimisprobleemi sõnastamine 
Oma ”mustandteooriad” 

Kriitiline analüüs 

Teaduslik teadmine 

Uurimisprobleemi ümbersõnastamine 
Uus teooria 
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Pea	  kõik	  arenenud	  riigid	  maadlevad	  tänapäeval	  üldtuntud	  probleemiga:	  
gümnaasiumiõpilaste	  ja	  abiturientide	  kutsevaliku	  alastes	  eelistustes	  on	  
ühiskonna	  arengu	  seisukohalt	  ülioluliste	  loodusteaduslike	  ja	  insenerierialade	  
populaarsus	  langustrendis.	  Kui	  loodus-‐	  ja	  täppisteaduslikke	  õppeaineid	  õpetada	  
üldhariduskoolis	  traditsioonilisel	  moel	  (loenguid	  kuulates	  ja	  fakte/valemeid	  
pähe	  tuupides),	  siis	  süveneb	  õpilaste	  vastumeelsus	  nii	  nende	  õppeainete	  kui	  
sellesuunalise	  kutsevaliku	  suhtes	  veelgi	  ning	  varsti	  ei	  jätku	  meil	  enam	  teadlasi,	  
insenere	  ja	  tehnikuid,	  kes	  hoiaksid	  meie	  eluviisi	  aluseks	  oleva	  tehnilise	  taristu	  
(andmeside,	  transport,	  energeetika,	  ehitus	  jm)	  töökorras	  ja	  ajakohasel	  
arengutasemel.	  	  
Teisalt	  on	  uurimusliku	  õppe	  aluseks	  olev	  avastuslik,	  probleemipõhine	  ja	  
kriitiline	  lähenemine	  kasuks	  ka	  neile,	  kes	  oma	  tulevikku	  loodus-‐	  ja	  
inseneriteadustega	  ei	  seo.	  Nimelt	  õpetab	  see	  loogiselt	  ja	  loovalt	  mõtlema,	  
argumenteerima	  ja	  põhjendama	  oma	  järeldusi,	  eristama	  tõestust	  leidnud	  fakte	  
väljamõeldistest	  ja	  subjektiivsetest	  seisukohtadest.	  Need	  oskused	  on	  vajalikud	  
igale	  kodanikule,	  kes	  ei	  taha	  olla	  kergesti	  manipuleeritav.	  	  
Uurimuslikule	  õppele	  sarnased	  metoodikad	  on	  olnud	  hariduse	  reformijate	  
“arsenalis”	  juba	  rohkem	  kui	  sajandi.	  Eesti	  pedagoogikas	  on	  selle	  lähenemise	  
eestvedajateks	  olnud	  Johannes	  Käis,	  Toomas	  Tenno,	  Margus	  Pedaste,	  Tago	  
Sarapuu,	  Kai	  Pata	  ja	  mitmed	  teised	  pedagoogikateadlased.	  	  
Eesti	  õpilased	  on	  uurimistöödega	  tegelenud	  juba	  aastakümneid.	  Juba	  enne	  
viimast	  õppekavareformi	  leidus	  koole	  (nt.	  Saaremaa	  Ühisgümnaasium),	  kus	  
gümnaasiumiastmes	  oli	  uurimistöö	  kohustuslik.	  Juba	  1970-‐ndatest	  aastatest	  on	  
toiminud	  ka	  õpilaste	  teadustööde	  konkursid,	  mida	  tänapäeval	  korraldab	  SA	  
Archimedes1.	  	  
Paraku	  on	  õpilasuurimused	  pahatihti	  referatiivsed	  ja	  koolide	  poolt	  väljatöötatud	  
uurimistöö	  juhendid	  rõhuvada	  peaasjalikult	  uurimistöö	  vormistuslikule	  küljele.	  
AKU	  valikkursuse	  ja	  käesoleva	  õppekomplekti	  abil	  üritame	  nihutada	  õpilaste	  
uurimistöö	  fookuse	  andmete	  kogumisele,	  töötlemisele	  ja	  analüüsile,	  võttes	  
eeskujuks	  selle,	  kuidas	  töötavad	  infotehnoloogiat	  kasutades	  tänapäeval	  
teadlased.	  	  
AKU	  õpiku	  esimene	  peatükk	  käsitleb	  teaduse	  ja	  teadusliku	  uurimistöö	  mõistet.	  
Tegemist	  on	  sissejuhatava	  ja	  kindlasti	  ka	  poleemilise	  peatükiga,	  kuna	  vaidlused	  
teaduse	  ja	  teadusliku	  meetodi	  olemuse	  üle	  kestavad	  jätkuvalt	  nii	  teadlaste	  endi	  
seas	  kui	  ühiskonnas	  laiemalt.	  Siinkohal	  ei	  tahaks	  sellele	  teemale	  rohkem	  ruumi	  
pühendada,	  kuid	  soovitan	  asja	  vastu	  huvi	  tundval	  õpetajal	  lugeda	  Alan	  Chalmersi	  
suurepärast	  raamatut	  “Mis	  asi	  see	  on,	  mida	  nimetatakse	  teaduseks?”	  (Chalmers,	  
1998).	  AKU	  õpikus	  on	  teaduse	  mõiste	  defineerimisel	  võetud	  aluseks	  
pragmaatiline	  käsitlus,	  mille	  kohaselt	  “teadus	  on	  see,	  millega	  tegelevad	  
teadlased”.	  	  
Üks	  põhjus	  segaduste	  püsimiseks	  teaduse	  ja	  teadusliku	  meetodi	  olemuse	  
määratlemisel	  on	  mõisteline	  segadus	  inglise	  keeles,	  mis	  on	  muutunud	  
ülemaailmseks	  teaduskeeleks.	  Nimelt	  on	  teadus	  (science)	  ja	  teaduslik	  meetod	  
(scientific	  method)	  eesti	  keelde	  tagasi	  tõlkides	  pigem	  “loodusteadus”	  ja	  
“loodusteaduslik”	  meetod.	  Sellest	  (aga	  ka	  ajalooliselt	  väljakujunenud	  
loodusteaduste	  elitaarsest	  staatusest	  teaduste	  süsteemis)	  tulenevalt	  peavad	  
paljud	  loodusteadusi	  ainsaks	  “tõeliseks”	  teaduseks	  ja	  eksperimenti	  ainsaks	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31	  
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teaduslikuks	  uurimismeetodiks.	  Samas	  on	  teadlaste	  töövahendid	  ja	  –meetodid	  
viimase	  poole	  sajandi	  jooksul	  oluliselt	  mitmekesistunud,	  eriti	  tänu	  
infotehnoloogia	  arengule.	  	  
Kuigi	  AKU	  kuulub	  loodusteaduslike	  valikainete	  hulka	  ja	  seetõttu	  seab	  esikohale	  
loodusteadusliku	  uurimistöö,	  kohtleme	  me	  AKU	  kursuse	  raames	  erinevaid	  
teadusharusid	  ja	  neile	  omaseid	  uurimismeetodeid	  võrdselt.	  Kursuse	  vaateväljast	  
jäävad	  väljapoole	  üksnes	  sellised	  andmekogumis-‐	  ja	  analüüsimeetodid,	  mille	  
puhul	  arvutid	  kasutamist	  ei	  leia.	  	  
Nagu	  AKU	  õpiku	  esimeses	  peatükis	  märgitud,	  on	  praktiliselt	  võimatu	  koostada	  
teadusliku	  uurimistöö	  protsessi	  ja	  selle	  etappide	  kohta	  sellist	  mudelit,	  mis	  sobiks	  
kõigile	  teadusharudele	  ja	  uurimismeetoditele.	  Kuna	  erinevate	  uurimismeetodite	  
tutvustamisega	  tegeleb	  teine	  GRÕK’11	  valikkursus	  “Uurimistöö	  alused”,	  siis	  AKU	  
kursusel	  me	  seda	  teemat	  ei	  dubleeri.	  Siinkohal	  toon	  asjahuvilise	  õpetaja	  jaoks	  
vaid	  mõned	  näited,	  illustreerimaks	  uurimisprotsessi	  ülesehituse	  mitmekesisust	  
eri	  teadusharudes:	  	  

• sotsioloogias	  ja	  paljudes	  muudeski	  teadusharudes	  kasutatakse	  tihtilugu	  
valikvastustega	  küsimustikul	  põhinevat	  kaardistusuuringut,	  mille	  puhul	  
veebipõhise	  või	  trükitud	  ankeedi	  täidab	  esinduslik	  valim	  uuritava	  
sihtrühma	  esindajatest	  (vt.	  “HIV-‐i	  temaatikaga	  seotud	  teadmised,	  hoiakud	  
ja	  käitumine	  Eesti	  noorte	  hulgas”2),	  	  

• meditsiinis	  analüüsitakse	  eksperimentaalsete	  meetoditega	  	  toimeaine	  
mõju	  ja	  kõrvalnähte,	  võrreldes	  ravimit	  manustanud	  katserühma	  liikmete	  
näite	  platseebot	  manustanud	  kontrollrühma	  omadega,	  	  

• ajaloolised	  uurimused	  ehitavad	  argumentatsiooni	  ja	  hüpoteesidele	  
kinnituse	  otsimise	  üles	  arhiividest	  leitud	  allikmaterjalide	  kvalitatiivsele	  
analüüsile	  (vt.	  “Mõisnike	  omavoli	  küsimus	  Liivi-‐	  ja	  Eestimaal3”),	  	  

• arvutiteadustes	  ei	  uurita	  tihtilugu	  mitte	  seda,	  mis	  juba	  olemas,	  vaid	  
luuakse	  arendusuuringu	  käigus	  uus	  infotehnoloogiline	  lahendus	  (vt.	  
“Veeb	  2.0	  lahenduste	  integreerimine	  õpikeskkonnaga	  VIKO4”),	  	  

	  
Pragmaatiliselt	  oleme	  AKU	  kursuse	  jaoks	  valinud	  ühtse	  uurimistegevuse	  
protsessi	  mudeli,	  mis	  lihtsustab	  AKU	  kursuse	  läbiviimist.	  Õpetaja	  võiks	  siiski	  
õpilastele	  selgeks	  teha,	  et	  nad	  oma	  isikliku	  uurimistöö	  puhul	  ei	  pea	  tingimata	  
AKU	  kursusel	  pakutud	  etappidest	  kinni	  hoidma,	  vaid	  lähtuma	  pigem	  endavalitud	  
ainevaldkonna	  ja	  uurimismeetodi	  loogikast	  ning	  juhendaja	  soovitustest.	  	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  
http://www.tai.ee/failid/HIV_i_temaatikaga__seotud_teadmised_hoiakud_ja_kait
umine_eesti_noorte_hulgas_est.pdf	  
3	  http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/article/view/389/382	  
4	  
http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/201
0_kevad/argo_ilves_bakalaureusetoo.pdf	  
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2.2.	  AKU	  valikkursuse	  eesmärgid	  ja	  sisu	  
AKU	  kursust	  on	  soovitatav	  õpetada	  4.	  kooliastmes	  (10.	  või	  11.klassis),	  vahetult	  
enne	  seda	  kui	  õpilased	  alustavad	  oma	  uurimistööga	  tegelemist.	  Mõistlik	  on	  
valikkursuse	  “Uurimistöö	  alused”	  läbimine	  enne	  AKU	  kursust	  või	  paralleelselt	  
sellega.	  	  
Valikkursuse	  AKU	  edukalt	  läbinud	  õpilaselt	  oodatakse,	  et	  ta:	  

• tuleks	  toime	  arvuti	  kasutamisega	  uurimistööd	  tehes,	  sh	  andmeid	  kogudes,	  
töödeldes	  ja	  analüüsides	  ning	  uurimistulemusi	  esitades;	  

• suudaks	  andmete	  kogumiseks	  ja	  töötlemiseks	  valida	  sobivad	  meetodid	  
ning	  tarkvara;	  

• suudaks	  püstitada	  mõttekaid	  hüpoteese	  ja	  katsetada	  nende	  kehtivust;	  
• suudaks	  kogutud	  uurimisandmete	  põhjal	  teha	  järeldusi	  ning	  neid	  

põhjendada.	  
	  
Valikkursus	  AKU	  peab	  tagama	  õpilaste	  pädevused,	  mis	  on	  vajalikud	  igale	  
gümnaasiumi	  lõpetajale	  kohustuliku	  individuaalse	  uurimistöö	  kavandamiseks	  ja	  
läbiviimiseks.	  Samas	  pole	  AKU	  kursus	  üles	  ehitatud	  sellisena,	  et	  toetada	  õpilast	  
uurimistöö	  tegemise	  ajal.	  Seetõttu	  valikkursuse	  AKU	  õppeprotsessis	  ei	  eeldata,	  et	  
õpilased	  on	  juba	  oma	  uurimisteema	  välja	  valinud	  ning	  teostavad	  kursusel	  antud	  
ülesandeid	  enda	  kogutud	  andmestike	  põhjal.	  	  
	  
AKU	  valikkursuse	  maht	  on	  35	  tundi,	  kuid	  käesolev	  õppekomplekt	  sisaldab	  
oluliselt	  rohkem	  materjale	  kui	  selle	  aja	  jooksul	  on	  võimalik	  tavakoolis	  käsitleda.	  
Seega	  peab	  iga	  õpetaja	  tegema	  valiku,	  milliseid	  teemasid	  lihtsustada,	  kokku	  liita	  
või	  välja	  jätta.	  Osa	  peatükke	  ja	  ülesandeid	  on	  õpikus	  märgistatud	  tärniga,	  mis	  
tähistab	  nende	  sobivust	  üksnes	  edasijõudnud,	  võimekamatele	  või	  erihuvidega	  
õppijatele.	  	  
	  
Valikkursuse	  AKU	  sisu	  on	  jagatud	  viieks	  erineva	  mahuga	  mooduliks,	  millest	  
igaühele	  vastab	  üks	  õpikupeatükk:	  	  

1. Uurimistöö:	  mõisted,	  protsess,	  alustamine	  (soovituslik	  maht:	  5-‐7	  tundi)	  
2. Andmete	  kogumine	  ja	  analüüsiks	  ettevalmistamine	  (soovituslik	  maht:	  6-‐8	  

tundi)	  
3. Ülevaade	  andmetest	  (soovituslik	  maht:	  6-‐9	  tundi)	  
4. Erinevuste	  ja	  seoste	  analüüsimine	  (soovituslik	  maht:	  6-‐9	  tundi)	  
5. Uurimistulemuste	  esitlemine	  (soovituslik	  maht:	  6-‐8	  tundi)	  

	  
Iga	  mooduli	  lõpul	  tuleks	  üks	  tund	  varuda	  arvestustöö	  sooritamiseks.	  Lisa	  1	  
illustreerib	  AKU	  pilootkursusel	  Kolga	  Keskkoolis	  rakendatud	  moodulite	  ajalist	  
jaotust.	  	  
GRÕK’11	  eeldab,	  et	  AKU	  valikkursse	  õppetegevust	  kavandades	  ja	  korraldades:	  

• lähtutakse	  õppekava	  alusväärtustest,	  üldpädevustest,	  õppeaine	  
eesmärkidest,	  õppesisust	  ja	  oodatavatest	  õpitulemustest	  ning	  toetatakse	  
lõimingut	  teiste	  õppeainete	  ja	  läbivate	  teemadega;	  

• jälgitakse,	  et	  õpilase	  õpikoormus	  (sh	  kodutööde	  maht)	  on	  mõõdukas,	  
jaotub	  õppeaasta	  ulatuses	  ühtlaselt	  ning	  jätab	  piisavalt	  aega	  puhkuseks	  ja	  
huvitegevusteks;	  



	   12	  

• võimaldatakse	  õppida	  individuaalselt	  ning	  üheskoos	  teistega	  (iseseisvad,	  
paaris-‐	  ja	  rühmatööd),	  et	  toetada	  õpilaste	  kujunemist	  aktiivseteks	  ja	  
iseseisvateks	  õppijateks;	  

• kasutatakse	  diferentseeritud	  õppeülesandeid,	  mille	  sisu	  ja	  raskusaste	  
toetavad	  individualiseeritud	  käsitlust	  ning	  suurendavad	  
õpimotivatsiooni;	  

• kasutatakse	  standardset	  kontoritarkvara,	  nüüdisaegset	  veebipõhist	  
õpikeskkonda	  ning	  tasuta	  kättesaadavaid	  veebipõhiseid	  töövahendeid	  ja	  
õppematerjale;	  

• suurendatakse	  andmeid	  kogudes	  õpikeskkonda	  arvutiklassist	  väljapoole:	  
looduskeskkond,	  raamatukogu,	  kooliõu,	  muuseumid,	  näitused,	  ettevõtted	  
jne;	  

• tehakse	  õpiülesandeid	  õpetaja	  etteantud	  näidisandmestiku	  baasil;	  ainult	  
erandjuhul	  on	  võimalik	  kasutada	  õpilaste	  endi	  kogutud	  andmeid,	  sest	  
üldjuhul	  on	  see	  kursus	  siiski	  ettevalmistus	  oma	  uurimistöö	  tegemisele,	  
mitte	  osa	  sellest;	  

• ei	  anta	  õpilastele	  üldjuhul	  arvuti	  kasutamist	  eeldavaid	  kodutöid,	  et	  tagada	  
kõigile	  õpilastele	  võrdsed	  võimalused	  ja	  sarnase	  tarkvara	  kasutamine;	  

• tagatakse	  kursuse	  lõpul	  kõigile	  õpilastele	  võimalus	  esitleda	  oma	  
uurimistöö	  kokkuvõtteid.	  
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2.3.	  AKU	  valikkursuse	  õpikeskkond	  ja	  õppematerjalid	  
AKU	  kursuse	  õppekomplekt	  sisaldab	  järgmisi	  õppematerjale:	  	  

• AKU	  õpik	  (PDF	  ja	  ePub	  kujul,	  vt.	  aku.opetaja.ee/opik)	  
• Slaidid	  iga	  teema	  juurde	  (AKU	  Moodle	  kursusel	  ja	  AKU	  kodulehel	  

aku.opetaja.ee/opetajale)	  
• Interaktiivsed	  harjutused	  ja	  töölehed	  (AKU	  Moodle	  kursusel	  ja	  AKU	  

kodulehel	  aku.opetaja.ee/opetajale,	  LeMill.net	  keskkonnas)	  
• Näidisankeedid	  (AKU	  Moodle	  kursusel	  ja	  AKU	  kodulehel	  

aku.opetaja.ee/lisa)	  
• Andmefailid	  (AKU	  Moodle	  kursusel	  ja	  AKU	  kodulehel	  aku.opetaja.ee/lisa)	  
• Õpijuhis,	  tarkvara	  kasutusjuhendid,	  abimaterjalid	  (AKU	  Moodle	  kursusel	  

ja	  AKU	  kodulehel	  aku.opetaja.ee/abi)	  
	  
Õppematerjalide	  mugavamaks	  kättesaamiseks	  ühest	  kohast	  on	  loodud	  indeks-‐
lehekülg	  nii	  Koolielu	  AKU-‐kogukonda	  kui	  LeMill.net	  keskkonda.	  	  
	  
Vastavalt	  TeaMe	  hanke	  tingimustele	  on	  AKU	  kursus	  koostatud	  nii,	  et	  lisaks	  
auditoorsele	  õppetööle	  toimub	  ka	  e-‐õpe	  veebipõhises	  õpikeskkonnas	  (Moodle,	  
VIKO	  või	  muu	  kooli	  poolt	  valitud	  keskkond).	  Veebipõhine	  õpikeskkond	  (ka	  
virtuaalne	  õpikeskkond,	  i.k.	  Virtual	  Learning	  Environment)	  on	  õppeotstarbel	  
rakendatav	  serveritarkvara,	  mida	  õpilane	  ja	  õpetaja	  saavad	  kasutada	  
veebibrauseri	  vahendusel	  õppematerjalide	  haldamiseks,	  ülesannete	  jagamiseks,	  
arutelude	  korraldamiseks,	  kodutööde	  esitamiseks	  ja	  hindamiseks.	  Veebipõhise	  
õpikeskkonnana	  võib	  kasutada	  nii	  spetsiaalselt	  õppetöö	  haldamiseks	  loodud	  
tarkvarasüsteeme	  e.	  õpihaldussüsteeme	  (nt.	  Moodle,	  IVA)	  või	  ka	  teisi	  veebisisu	  
haldamise	  vahendeid	  (nt.	  blogi,	  wiki,	  sisuhaldussüsteem).	  Seega	  on	  veebipõhine	  
õpikeskkond	  oluliselt	  laiem	  mõiste	  kui	  õpihaldussüsteem	  (i.k.	  Learning	  
Management	  System,	  LMS),	  kuigi	  pahatihti	  kasutatakse	  neid	  praktikas	  
sünonüümidena.	  	  
Veebipõhised	  õpihaldussüsteemid	  WebCT/Blackboard,	  Moodle	  ja	  IVA	  on	  Eesti	  
kõrgkoolides	  olnud	  masskasutuses	  juba	  üle	  5	  aasta,	  aga	  üldhariduskoolides	  on	  
jäänud	  nende	  juurutamine	  üksikute	  õpetajate	  erahobiks.	  Pahatihti	  kasutatakse	  
õpihaldussüsteemi	  üksnes	  õppematerjalide	  ladustamiseks	  ja	  nendele	  
juurdepääsu	  piiramiseks.	  Soovitan	  AKU	  kursusel	  siiski	  hoida	  õppematerjalid	  
väljaspool	  õpihaldussüsteemi	  (nt	  LeMillis	  või	  lihtsalt	  õpetaja	  veebilehel/blogis).	  	  
	  
Auditoorsest	  õppetegevuses	  peaks	  vähemalt	  50%	  teostuma	  seminaride,	  
praktikumide	  ja	  aktiivõppe	  vormis.	  Veebipõhine	  õppetegevus	  on	  rajatud	  
peamiselt	  individuaalsete	  ja	  rühmatööna	  sooritatavate	  kodutööde	  vormis	  
(eeldusel,	  et	  igal	  õpilasel	  on	  tagatud	  võimalus	  väljaspool	  tunde	  arvutit	  ja	  
internetti	  kasutada).	  Samas	  soovitan	  veebipõhiseid	  tegevusi	  ja	  ülesandeid	  tuua	  
sisse	  ka	  tundidesse,	  kuna	  enamik	  AKU	  tunde	  tuleb	  niikuinii	  viia	  läbi	  
arvutiklassis.	  Näiteks	  tuleks	  iga	  tunni	  lõpul	  nõuda	  õpilastelt	  tunni	  töö	  tulemused	  
laadida	  üles	  veebipõhisesse	  õpikeskkonda.	  	  
	  
Eeldused	  AKU	  kursuse	  füüsilise	  õpikeskkonna	  osas	  on	  järgmised:	  	  

• Kursus	  viiakse	  läbi	  arvutiklassis	  (erandiks	  võivad	  olla	  sissejuhatavad	  
teemad)	  

• Arvutiklassis	  on	  igal	  õpilasel	  kasutada	  oma	  arvuti	  
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• Arvutiklass	  vastab	  tervisekaitse	  nõuetele	  (õhu	  kvaliteet,	  valgus,	  töökoha	  
ergonoomika)	  

• Paaristunni	  puhul	  toimub	  kahe	  tunni	  vahelisel	  vahetunnil	  klassi	  
tuulutamine	  

• Õpetaja	  kasutab	  oma	  arvutit	  koos	  dataprojektoriga	  
• Kool	  otsustab,	  millisel	  platvormil	  kursust	  läbi	  viia	  (MS	  Office,	  LibreOffice,	  

GoogleDocs,	  MS	  Office	  360	  vm)	  
	  
AKU	  kursuse	  veebipõhine	  õpikeskkond	  (Moodle,	  VIKO,	  IVA,	  LePress	  vm)	  
valitakse	  kooli	  poolt.	  Nõuded	  veebipõhisele	  õpikeskkonnale	  on	  järgmised:	  	  

• Iga	  õpilane	  logib	  keskkonda	  isikliku	  kasutajatunnusega	  
• Keskkonna	  kaudu	  vahendatakse	  õpilasele	  kõik	  kursusel	  õppematerjalid,	  

õpijuhis,	  ülesanded	  jms	  
• Keskkonna	  vahendusel	  annab	  õpetaja	  õpilaste	  esitatud	  töödele	  

tagasisidet,	  arvestuslikud	  hinded	  ei	  pea	  tingimata	  selles	  keskkonnas	  
olema	  (kuna	  e-‐kooli	  tuleb	  need	  niikuinii	  sisestada)	  

	  
Kui	  kool	  otsustab	  kasutada	  avatud	  personaalset	  õpikeskkonda	  (nt	  blogi	  või	  
LePress),	  siis	  peab	  võimaldama	  õpilastel	  osaleda	  kursusel	  varjunime	  all	  ja	  pärast	  
kursuse	  lõppu	  piirata	  ligipääsu	  personaalsele	  õpikeskkonnale.	  	  
Kui	  õpetaja	  eelistab	  kasutada	  Moodle	  keskkonda,	  aga	  koolil	  oma	  Moodle	  serverit	  
pole,	  siis	  tuleks	  koolil	  sõlmida	  leping	  HITSA-‐ga	  (vt.	  www.hitsa.ee).	  Hariduse	  IT	  
Sihtasutuse	  Digihariduse	  Innovatsioonikeskus	  “Tiigrihüpe”	  (http://www.e-‐
ope.ee)	  pakub	  nii	  Moodle	  administraatorite	  koolitust	  kui	  ka	  e-‐kursuste	  
koostamise	  koolitust	  õpetajatele.	  	  

2.4.	  Aktiivõppe	  meetodid	  AKU	  kursusel	  
On	  selge,	  et	  kui	  10.klassi	  õpilane	  saab	  valida	  kahe	  arvutiklassis	  toimuva	  
valikkursuse	  vahel,	  millest	  üks	  on	  AKU	  ja	  teine	  näiteks	  meedia	  või	  digitaalse	  
fototöötluse	  kursus,	  siis	  ilmselt	  on	  viimane	  neist	  enamusele	  atraktiivsem.	  
Uurimistöö	  (eriti	  sellisel	  kujul,	  nagu	  seda	  seni	  on	  koolides	  läbi	  viidud)	  pakub	  
iseenenesest	  huvi	  vaid	  üksikutele	  õpilastele.	  Samas	  on	  võimalik	  õpilaste	  
õpimotivatsiooni	  ja	  huvi	  AKU	  kursuse	  vastu	  tõsta	  kui	  kasutada	  õpilasi	  
aktiviseerivaid	  õppemeetodeid	  ja	  võimaldada	  õpilastel	  oma	  huvidest	  lähtuvalt	  
valida	  kodutööde	  konteksti/teemasid.	  Enamus	  10.	  ja	  11.	  klassi	  õpilastest	  pole	  
ilmselt	  valmis	  enesejuhitavaks	  õppeks,	  mistõttu	  õpetaja	  peaks	  siiski	  jääma	  
õppeprotsessi	  suunaja,	  kavandaja	  ja	  toetaja	  rolli.	  Allpool	  soovitame	  mitmeid	  
tehnikaid,	  mis	  sobivad	  konkreetsete	  teemade	  puhul	  õpilaste	  aktiviseerimiseks.	  	  
	  
Mõnikord	  kohtab	  õpetajate	  seas	  lihtsustatud	  lähenemist	  uurimuslikule,	  
avastuslikule	  ja	  aktiivõppele,	  mille	  aluseks	  on	  pelgalt	  vastandamine	  loengule.	  
Halvasti	  ettevalmistatud	  ja	  õpetajapoolse	  juhendamiseta	  rühmatöö	  võib	  tihti	  olla	  
vähem	  õpilasi	  motiveeriv	  ja	  aktiviseeriv	  kui	  innustav	  loeng,	  mille	  jooksul	  
õpilased	  saavad	  küsimusi	  esitada,	  konspekteerida	  ja	  arutleda.	  Slaidiesitlusega	  
kaasnevat	  loengut	  saab	  muuta	  huvitavamaks	  näiteks	  järgmiste	  võtetega:	  	  

• Ära	  kasuta	  slaididel	  pikki	  tekste,	  vaid	  üksikuid	  võtmesõnu,	  jooniseid,	  
mõistekaarte	  

• Lisa	  oma	  esitluses	  kahe	  teema	  vahele	  must	  slaid,	  mis	  juhib	  nii	  õpetaja	  kui	  
õpilaste	  tähelepanu	  ekraanilt	  eemale,	  võimaldades	  õpilastel	  kuuldu	  üle	  
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arutleda,	  esitada	  omapoolne	  küsimus	  või	  tuua	  välja	  esitatud	  
lähenemise/meetodi	  kolm	  plussi	  (tugevust)	  ja	  kolm	  miinust	  (nõrkust)	  

• Alusta	  loenguteemat	  konkreetse	  näitega/probleemiga	  õpilaste	  endi	  elust	  
ja	  seo	  edasine	  esitlus	  selle	  näitega	  

• Lase	  vahepeal	  üks	  slaid	  või	  skeem	  lahti	  seletada	  hoopis	  mõnel	  õpilasel.	  	  	  
	  
Samas	  ei	  tohiks	  õpetajapoolne	  esitlus	  üheski	  AKU	  tunnis	  võtta	  üle	  10-‐15	  minuti,	  
ülejäänud	  aeg	  tuleb	  täita	  harjutuste,	  rühmatööde,	  arutelude	  jms-‐ga.	  	  
Allpool	  on	  kirjeldatud	  mõningaid	  konkreetseid	  näiteid	  õpilasi	  aktiviseerivatest	  
tehnikatest,	  mida	  soovitan	  kasutada	  AKU	  tundides.	  	  
	  
Internetijaht	  (Web	  Quest):	  õpilased	  otsivad	  võidu	  internetist	  vastuseid	  
etteantud	  küsimusele.	  Küsimusel	  ei	  tohiks	  olla	  ühte	  õiget	  faktivastust,	  mis	  on	  
leitav	  ühelt	  konkreetselt	  veebilehelt	  (nt.	  Wikipeediast),	  pigem	  võiks	  see	  olla	  
optimeerimis-‐,	  rühmitamis-‐,	  järjestamis-‐	  või	  võrdlusülesanne.	  Vastus	  saadetakse	  
võimalikult	  kiiresti	  kokkulepitud	  aadressile	  (veebikeskkonda	  või	  e-‐postiga),	  
kuna	  kiirus	  loeb.	  Vastus	  peab	  sisaldama:	  (1)	  võimalikult	  täpset	  vastust	  
püstitatud	  küsimusele,	  (2)	  veebiaadresse,	  kust	  vastus	  leiti	  ja	  (3)	  otsingutehnikat	  
ja	  arutlusloogikat,	  mida	  mööda	  vastuseni	  jõuti.	  Kui	  aega	  on,	  siis	  korraldatakse	  
veel	  ka	  ühisarutelu	  otsingualgoritmide	  võrdlemise	  teemal.	  	  
Näide.	  	  Millistest	  koolidest	  on	  viimase	  5	  aasta	  jooksul	  tulnud	  kõige	  rohkem	  õpilaste	  
teadustööde	  konkursi	  võitjaid?	  Koosta	  TOP-‐3	  pingerida.	  	  
	  
Mõistekaart.	  Õpilased	  esitavad	  (individuaalselt	  või	  rühmatöös)	  graafi	  kujul	  
mingi	  teema	  põhimõisted	  koos	  mõistetevaheliste	  seostega.	  Iga	  mõiste	  on	  joonisel	  
ringi/kasti	  sees	  ja	  mõisteid	  ühendavate	  joonte	  peal	  on	  seost	  iseloomustav	  verb.	  
Üldjuhul	  peaks	  kaks	  mõistet	  koos	  nendevahelise	  seosega	  moodustama	  lause	  või	  
väite,	  kuigi	  eesti	  keele	  morfoloogiliste	  iseärasuste	  tõttu	  on	  seda	  raske	  tagada.	  	  
Ülesande	  aluseks	  võib	  olla	  kas	  tühi	  mõistekaart	  (andes	  ette	  üksnes	  
fookusküsimuse:	  nt.	  “Milline	  on	  hea	  uurimistöö?”)	  või	  õpetaja	  poolt	  ette	  antud	  
mõistete	  komplekt	  (ilma	  seosteta).	  Seosetüüpe	  ei	  tohiks	  piirata,	  kuid	  tihtilugu	  
aitab	  mõistekaardistust	  kiiremini	  käivitada	  mõnede	  seoste	  soovitamine	  õpetaja	  
poolt	  (vt	  joonist	  3	  allpool).	  Samas	  tuleks	  ka	  sellisel	  juhul	  julgustada	  õpilasi	  mitte	  
üksnes	  etteantud	  seosetüüpidest	  kinni	  hoida.	  Lisalugemist	  mõistekaardi-‐tehnika	  
ja	  sobivate	  tarkvaralahenduste	  (CmapTools,	  Bubbl.us	  jt)	  kohta	  leiab	  siit:	  
http://moistekaart.wordpress.com/lugemismaterjal/	  	  
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Joonis	  3.	  Mõistekaardi-‐ülesande	  püstitus,	  ilma	  etteantud	  mõisteteta,	  kuid	  
soovituslike	  seosetüüpidega	  ja	  fookusküsimusega	  “Milline	  on	  hea	  uurimistöö?”	  
Ideekaart.	  Mõistekaardile	  sarnanev	  ja	  pisut	  vähem	  aeganõudev	  tehnika	  on	  
ideekaart	  (i.k.	  Mind	  map),	  mille	  puhul	  seostele	  silte	  ei	  lisata	  ja	  kaart	  on	  alati	  
tähekujuline.	  Fookusküsimust	  pole	  tingimata	  vaja,	  ülesannet	  alustatakse	  alati	  
keskse	  idee,	  nähtuse	  või	  teema	  väljapakkumisega.	  Ideekaarti	  kasutatakse	  
peamiselt	  analüüsiülesannetes,	  mille	  puhul	  on	  oluline	  korrata	  pisut	  teisel	  kujul	  
üle	  mingi	  nähtuse	  omadused	  või	  osad,	  mingi	  protsessi	  etapid	  või	  tunnused	  vm.	  	  
	  
Näide:	  koosta	  ideekaart	  uurimistöö	  osade	  kohta!	  Osaline	  lahendus	  sellele	  
ülesandele	  on	  toodud	  joonisel	  4	  allpool.	  	  

	  
Joonis	  4.	  Ideekaart	  uurimistöö	  osade	  kohta.	  	  
	  
Venni	  diagramm.	  Õpilased	  analüüsivad	  osaliselt	  kattuvaid	  ringe	  kujutava	  
joonise	  abil	  kahe	  või	  kolme	  hulga	  ühisosa(sid)	  ja	  erinevusi.	  Venni	  diagrammil	  
põhinevad	  ülesanded	  sobivad	  nii	  kordamiseks	  kui	  teadmiste	  kontrolliks.	  	  
	  
Näide:	  Veebilehelt	  akadeemiake.ee	  leiad	  õpilaste	  teadusajakirja	  Akadeemiake	  
arhiivi,	  ava	  sealt	  number	  II/2011	  ja	  uuri,	  milliseid	  andmeid	  iga	  artikli	  puhul	  on	  
kogutud.	  Aseta	  töölehel	  vaskapoolsesse	  ringi	  üksnes	  struktureeritud	  andmeid	  
sisaldavad	  uuringud,	  parempoolsesse	  üksnes	  struktureerimata	  andmetega	  
uuringud	  ja	  kahe	  ringi	  kattumisalale	  need,	  mis	  kuuluvad	  mõlemasse	  rühma.	  	  
	  
Koosta	  ise	  ülesanne/õppematerjal:	  õpilased	  koostavad	  paaris-‐	  või	  rühmatöös	  
ise	  õppematerjali	  (esitluse,	  töölehe,	  ülesande)	  mingil	  teemal.	  Teema	  võib	  olla	  
õpilaste	  endi	  poolt	  valitud	  või	  õpetaja	  poolt	  pakutud.	  Oluline	  on	  anda	  ette	  
konkreetsed	  nõuded	  lõpp-‐produktile.	  Parimaks	  eeskujuks	  on	  siin	  ThinkQuest5,	  
sealt	  leiab	  ka	  hindamismudeli	  kohta	  suurepärase	  eeskuju.	  	  
	  
Näide:	  Koosta	  ekraanivideol	  põhinev	  õppematerjal	  sagedustabeli	  loomise	  kohta	  MS	  
Office	  360	  abil.	  Video	  ei	  tohi	  olla	  pikem	  kui	  1	  minut,	  see	  peab	  sisaldama	  audiot.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.thinkquest.org	  
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Lisaks	  videole	  peab	  õppematerjalis	  sisalduma	  tekstiline	  sissejuhatus	  ja	  üks	  
ülesanne.	  	  	  
	  
Ajurünnak.	  Õpilased	  sõnastavad	  rühma-‐arutelus	  huvipakkuvad	  
uurimisprobleemid	  või	  genereerivad	  alternatiivseid	  lahendusi	  etteantud	  
probleemile.	  Ajurünnak	  koosneb	  kahest	  faasist.	  Esimeses	  faasis	  on	  igasugune	  
kriitika	  keelatud,	  igaüks	  pakub	  välja	  nii	  palju	  ideid	  kui	  pähe	  tuleb.	  Kui	  ideede	  
juurdevool	  on	  lõppenud,	  siis	  algab	  teine	  faas,	  kus	  hakatakse	  ühises	  arutelus	  
esitatud	  ideid	  kaaluma	  ja	  järjestama	  teostatavuse	  alusel.	  Ideid	  võib	  kirja	  panna	  
kas	  paberile,	  tahvlile	  või	  ekraanil	  jagatud	  tekstidokumenti	  (viimasel	  juhul	  peab	  
üks	  õpilastest	  või	  õpetaja	  võtma	  endale	  protokollija	  rolli).	  	  	  
	  
Näide:	  Millised	  huvitavad	  uurimisküsimused	  saaks	  sõnastada	  ajakirja	  
Akadeemiake	  12	  numbris	  avaldatud	  P.Peetsi	  unehäirete	  uuringu	  jätku-‐uuringu	  
puhul?	  Valige	  välja	  kolm	  teie	  rühma	  jaoks	  kõige	  huvitavamat	  uurimisküsimust.	  	  
	  
Väitlus:	  Õpilased	  jagatakse	  kaheks	  rühmaks,	  ühe	  ülesandeks	  on	  
argumenteeritud	  kaitsekõne	  abil	  kaitsta	  mingit	  seisukohta	  või	  väidet,	  mida	  teine	  
rühm	  üritab	  rünnata	  või	  ümber	  lükata.	  Väitlus	  toimub	  kindla	  reglemendi	  järgi,	  
mis	  määrab	  esinemisjärjekorra,	  kõnede	  kestused,	  küsimuste	  arvu	  jne.	  Seisukoht,	  
mille	  üle	  väideldakse,	  on	  ette	  antud	  ning	  võistkondade	  positsioonid	  loositakse	  
(s.t.	  õpilane	  peab	  olema	  valmis	  kaitsma	  seisukohta,	  mida	  ta	  tegelikult	  ei	  poolda).	  
Väitlus	  lõppeb	  õpetaja	  või	  muu	  erapooletu	  kohtuniku	  tehtud	  otsusega.	  Lisainfot	  
väitluse	  kohta	  leiab	  Väitlusseltsi	  kodulehelt6.	  	  
	  
Näide:	  Jaotage	  klass	  kaheks	  võistkonnaks,	  kellest	  üks	  käitseb	  väidet	  “eksperiment	  
on	  ainus	  tõeliselt	  teaduslik	  meetod”	  ja	  teine	  üritab	  seda	  väidet	  ümber	  lükata.	  	  
	  
Kuus	  mõttemütsi:	  E.	  De	  Bono	  loodud	  rühma-‐arutelu	  meetod,	  mis	  õpetab	  
vaatama	  mingile	  nähtusele	  või	  probleemile	  erinevatest	  vaatenurkadest.	  
Vaatenurga	  valikut	  tähistab	  kõneleja	  peas	  oleva	  mütsi	  värv:	  	  

• Valge	  müts:	  objektiivsed/neutraalsed	  seisukohad,	  faktid	  
• Must	  müts:	  kriitiline	  lähenemine	  
• Kollane	  müts:	  positiivsete	  külgede	  esiletoomine	  
• Roheline	  müts:	  konstruktiivsed	  ettepanekud	  
• Punane	  müts:	  emotsionaalsed,	  subjektiivsed	  seisukohad	  
• Sinine	  müts:	  tähele-‐	  ja	  ettepanekud	  arutelu	  protsessi	  kohta	  

	  
Mütsi	  värvi	  võib	  iga	  sõnavõtu	  puhul	  valida	  kas	  õpetaja	  või	  õpilane	  ise,	  aga	  
kindlasti	  peab	  iga	  õpilane	  arutelu	  jooksul	  võtma	  sõna	  vähemalt	  kolme	  erineva	  
mütsi	  alt.	  
Lisainfot	  kuue	  mõttemütsi	  meetodi	  kohta	  leiab	  Aktiivõppe	  minikursuselt7	  ja	  
Methopediast8.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://debate.ee	  
7	  http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi	  
8	  http://ee.methopedia.eu/Mõttemütsid	  
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Näide:	  Moodustage	  4-‐liikmelised	  rühmad	  ja	  viige	  läbi	  arutelu	  Kuue	  Mõttemütsi	  
meetodil.	  Arutlusteemaks	  on	  “Wikipeedia	  kasutamine	  allikana	  gümnaasiumi	  
uurimistöös”.	  	  	  
	  
	  
Rollimäng.	  Õpilased	  valivad	  endale	  etteantud	  nimekirjast	  mingi	  rolli	  (või	  
loositakse/määratakse	  igaühele	  tema	  roll).	  Seejärel	  on	  iga	  õpilase	  ülesandeks	  
oma	  sisse	  elada	  ja	  osaleda	  etteantud	  stsenaariumiga	  näitemängus	  või	  vabas	  
vormis	  rühma-‐arutelus.	  	  
	  
Näide:	  Jagunege	  paaridesse.	  Loosige	  kulli-‐kirja	  visates	  ühele	  paarilisele	  
intervjueerija	  ja	  teisele	  intervjueeritava	  roll.	  Kasutades	  etteantud	  küsimustikku	  ja	  
intervjuu	  juhendit,	  viige	  läbi	  ja	  salvestage	  videole	  rollimäng	  uuringu	  intervjuust.	  
Lõpuks	  analüüsige	  videosalvestuse	  põhjal	  küsimustiku	  ja	  intervjuu	  juhendi	  
puudusi.	  	  
	  
Lumepall.	  Õpilased	  töötavad	  esmalt	  individuaalse	  lahenduse	  kallal	  mingil	  
etteantud	  teemal,	  seejärel	  üritavad	  paaristöös	  teineteisele	  oma	  lahendusi	  
selgitada	  ja	  kahest	  lahendusest	  parema	  (või	  kokkusünteesitud	  versiooni)	  välja	  
valida.	  Lõpuks	  liituvad	  paarid	  neljasteks	  rühmadeks,	  iga	  rühm	  peab	  
konsensusele	  jõudma	  ühise	  ja	  parima	  lahenduse	  osas.	  	  
	  
Näide:	  Viige	  läbi	  rühmatöö	  lumepalli-‐meetodil,	  teemal	  “mida	  saab	  järeldada	  
töölehel	  olevatest	  t-‐testi	  vastustest?”.	  	  
	  
Kuigi	  AKU	  kursusel	  töötab	  iga	  õpilane	  üldjuhul	  eraldi	  arvuti	  taga,	  ei	  tohiks	  
õppetööd	  üksnes	  individuaalsete	  ja	  frontaalsete	  tegevuste	  peale	  üles	  ehitada.	  	  
Rühma-‐	  ja	  paaristöö	  sunnib	  ka	  vaiksemaid	  õpilasi	  oma	  mõtteid	  väljendama,	  
kaitsma	  ja	  põhjendama,	  aidates	  kaasa	  süvaõppimisele.	  Rühmaliikmetelt	  saavad	  
tuge	  ka	  need	  õpilased,	  kes	  kipuvad	  aeg-‐ajalt	  oma	  õpingutes	  “kinni	  jooksma”	  ja	  
kelleni	  õpetaja	  iga	  kord	  lihtsalt	  ei	  jõua.	  Tihtilugu	  oskavad	  kaasõpilased	  selgitada	  
eakaaslastele	  keerulisi	  asju	  neile	  mõistetavamas	  keeles.	  	  	  
	  
Informaatika	  õpetajale	  on	  alati	  olnud	  suureks	  väljakutseks	  õppetegevuse	  
diferentseerimine.	  Igas	  klassis	  leidub	  ju	  tavaliselt	  nii	  selliseid	  õpilasi,	  kelle	  
arvutioskused	  ületavad	  õpetaja	  omi	  kui	  ka	  selliseid,	  kes	  arvutit	  kardavad.	  
Seetõttu	  on	  soovitatav	  ka	  AKU	  kursuse	  paaris-‐	  ja	  rühmatööde	  puhul	  moodustada	  
rühmad	  heterogeensetena,	  pannes	  koos	  töötama	  erineva	  pädevustasemega	  
õpilased.	  Kui	  rühmatöö	  mõistlikult	  korraldada,	  siis	  võidavad	  sellest	  kõik.	  	  
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2.5.	  Lõimimine	  teiste	  õppeainetega	  
Info-‐	  ja	  kommunikatsioonitehnoloogia	  moodustab	  loomuliku	  osa	  tänapäevasest	  
õpi-‐	  ja	  töökeskkonnast.	  Seetõttu	  on	  informaatika	  ilmselt	  üks	  kõige	  kergemini	  
lõimitavaid	  õppeaineid,	  kuna	  IKT	  kasutamist	  eeldab	  GRÕK’11	  igalt	  ainekavalt.	  
See	  lõiming	  toimub	  ka	  AKU	  kursuse	  puhul	  mõlemal	  suunal:	  ühelt	  poolt	  
kasutatakse	  gümnaasiumi	  uurimistööde	  teema	  valikul	  teistest	  õppeainetest	  
võetud	  uurimisprobleeme,	  teiselt	  poolt	  kujundatakse	  AKU	  kursuse	  väljundiks	  
olevaid	  IKT-‐pädevusi	  ka	  teistes	  õppeainetes	  referaate	  ja	  esitlusi	  tehes,	  andmeid	  
kogudes	  ning	  analüüsides.	  	  
Mõistlik	  oleks	  enne	  AKU	  kursuse	  käivitumist	  teha	  ühine	  koosolek	  selliste	  
aineõpetajatega,	  kes	  on	  teie	  koolis	  kõige	  kogenumad	  õpilasuurimuste	  
juhendajad.	  Selle	  koosoleku	  eesmärgiks	  oleks	  koguda	  kolleegidelt	  soovitusi	  AKU	  
kursuse	  ülesannete	  sidumiseks	  varasemate	  õpilasuurimustega	  teie	  koolis	  (või	  
väljaspool),	  seda	  eriti	  info-‐otsingu,	  küsimustiku	  koostamise	  ja	  
esiltuse/posterettekande	  loomise	  ülesannete	  puhul.	  
	  
Nii	  gümnaasiumi	  uurimistööga	  kui	  AKU	  valikkursusega	  on	  lähedalt	  seotud	  
GRÕK’11	  läbiv	  teema	  “Tehnoloogia	  ja	  innovatsioon”,	  mis	  lisab	  info-‐	  ja	  
kommunikatsioonitehnoloogia	  kasutamisele	  koolis	  veel	  ühe	  dimensiooni:	  
arvutite	  ja	  interneti	  abil	  väikeste	  arendusprojektide	  läbiviimine	  innovatsiooni	  
eesmärgil.	  Informaatika	  õppimine	  on	  olnud	  ainult	  siis	  tulemuslik	  kui	  õpilased	  
oskavad	  ja	  tahavad	  leida	  oma	  IKT	  pädevustele	  rakendusvõimalusi	  ka	  väljaspool	  
informaatikatunde	  ja	  õpetaja	  poolt	  antud	  kodutöid.	  Neid	  rakendusvõimalusi	  on	  
kerge	  leida	  nii	  koolielu	  kontekstist	  (nt.	  kooli	  kodulehe	  kaasajastamine,	  klassi	  või	  
huvialaringi	  jaoks	  veebipõhise	  koostöökeskkonna	  loomine,	  kooli	  juubeliürituse	  
või	  jõulupeo	  kajastamine	  sotsiaalmeedias),	  aga	  ka	  väljaspool	  kooli	  (kohaliku	  
ettevõtte	  kodulehe	  teostamine	  uudse	  sisuhaldussüsteemi	  abil,	  turu-‐uuring	  
kodukanti	  külastavate	  turistide	  seas,	  kohaliku	  omavalitsuse	  tellimusel	  küsitluse	  
läbiviimine	  elanike	  seas,	  turistidele	  suunatud	  geopeituse	  mängu	  kavandamine).	  
Arendusprojekti	  käigus	  võib	  aga	  mõni	  projektirühma	  liige	  koguda	  piisavalt	  
andmeid,	  et	  selle	  baasil	  kirjutada	  ka	  oma	  gümnaasiumi	  uurimistöö.	  	  
	  
Informaatika	  kui	  valikaine	  staatus	  võib	  küll	  olla	  vähemtähtis	  kui	  matemaatikal	  ja	  
emakeelel,	  kuid	  üldpädevuste	  kujundamisel	  võib	  informaatika	  roll	  olla	  isegi	  
suurem	  kui	  teistel	  õppeainetel.	  Oluline	  on	  arvestada	  üldpädevustega	  
informaatika	  ainekava	  ja	  töökava	  koostamisel	  kooli	  õppekava	  loomise	  
kontekstis.	  	  
	  

2.6.	  Soovitused	  füüsilise	  õpikeskkonna	  laiendamiseks	  
Üldjuhul	  toimuvad	  AKU	  kursuse	  tunnid	  arvutiklassis,	  kus	  igal	  õpilasel	  on	  
kasutada	  individuaalne	  arvuti.	  Eeldatakse	  dataprojektori	  olemasolu	  ja	  
kasutamist	  nii	  slaidide	  kui	  veebimaterjalide	  ja	  videode	  esitlemiseks.	  Oluline	  on	  
seejuures	  jälgida	  tervisekaitsenorme,	  sealhulgas:	  	  

• Mitte	  lasta	  õpilastel	  rohkem	  kui	  20	  minutit	  järjest	  arvutit	  kasutada	  
• Iga	  tunni	  eel	  õhutada	  arvutiklassi	  
• Jälgida	  ja	  vajadusel	  korrigeerida	  õpilaste	  rühti,	  tooli	  kõrgust,	  randmete	  

asendit	  ja	  silmade	  kaugust	  ekraanist	  
• Vähendada	  aknast	  langeva	  valguse	  peegeldumist	  kuvari	  ekraanilt	  
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Andmete	  kogumise	  teema	  käsitlemisel	  soovitame	  kaaluda	  õuesõppe	  võimalusi,	  
näiteks	  kiirküsitluste,	  mõõtmiste	  (kooli	  läheduses	  kasvavate	  puude	  pikkus,	  
Vernier’	  seadmetega	  õhu-‐	  ja	  veeseire)	  või	  vaatluste	  (kooli	  läheduses	  pargitud	  
autode	  loendus)	  tegemine.	  Võimaluse	  korral	  soovitame	  kursuse	  jooksul	  
vähemalt	  ühte	  õppekäiku,	  nt.	  Statistikaametisse,	  kohaliku	  omavalitsuse	  eelarve	  
või	  registritega	  tegeleva	  ametniku	  või	  loodusteadlaste	  uurimisrühma	  juurde.	  	  
	  

2.7.	  Õpilaste	  iseseisvad	  tööd	  
Õpikus	  on	  iga	  peatüki	  juures	  toodud	  mitu	  ülesannet,	  enamus	  neist	  eeldab	  
vastuse	  või	  lahenduse	  edastamist	  õpetajale	  elektroonilisel	  kujul.	  Seda	  soovitame	  
teha	  veebipõhise	  õpikeskkonna	  (Moodle,	  VIKO	  vms)	  vahendusel,	  kus	  õpetajal	  on	  
mugav	  tagasisidet	  anda	  ja	  hinnata.	  	  
Kui	  AKU	  kursuse	  läbiviimine	  langeb	  ajaliselt	  kokku	  õpilaste	  isikliku	  uurimistöö	  
läbiviimisega,	  siis	  võib	  õpetaja	  siduda	  mõned	  ülesanded	  õpilaste	  endi	  uurimistöö	  
kontekstiga.	  Näiteks	  võiks	  sel	  juhul	  õpilased	  koostada	  veebipõhise	  küsimustiku	  
mitte	  õpikus	  etteantud	  tingimustel,	  vaid	  lähtudes	  enda	  uurimisküsimustest.	  
Samamoodi	  võiks	  õpilased	  analüüsida	  üksikute	  teemade	  juures	  enda	  poolt	  
kogutud	  andmeid	  (AKU	  komplektis	  pakutud	  andmestike	  asemel)	  ja	  esitleda	  
viimastes	  tundides	  enda	  uurimistöö	  tulemusi	  postri	  või	  multimeedium-‐esitluse	  
abil.	  	  
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3.	  Soovitused	  õpitulemuste	  hindamiseks	  AKU	  kursusel	  	  
AKU	  kursuse	  õptulemuste	  hindamisel	  lähtutakse	  vastavatest	  gümnaasiumi	  	  
riikliku	  õppekava	  üldosa	  sätetest.	  Õpitulemusi	  hinnatakse	  jooksvalt	  
õpiülesannete	  järgi	  ja	  kokkuvõtvalt	  kursuse	  lõpul	  üldjuhul	  e-‐portfoolio	  abil.	  E-‐
portfoolio	  on	  AKU	  kursuse	  kontekstis	  defineeritud	  kui	  personaalne	  veebipõhine	  
keskkond,	  millesse	  õpilane	  kogub	  pikema	  perioodi	  jooksul	  enda	  tehtud	  tööd	  ja	  
refleksioonid	  oma	  õpikogemustest.	  Kursuse	  lõpul	  koostab	  õpilane	  e-‐
portfooliosse	  kogutud	  materjalidest	  oma	  õpitulemusi	  kõige	  paremini	  tõendava	  
valiku.	  Õpiülesanded	  ja	  e-‐portfoolio	  võivad	  olla	  tehtud	  kas	  üksi	  või	  rühmatööna.	  
Portfoolio	  ja	  arvestulike	  tööde	  põhjal	  saadud	  hinne	  on	  kursuse	  kokkuvõtvaks	  
hindeks.	  Nii	  jooksvate	  õpiülesannete	  lahendamise	  kui	  ka	  e-‐portfoolio	  esitluse	  
puhul	  hinnatakse:	  
1)	  õppe	  plaanipärasust,	  loomingulisust	  ja	  ratsionaalsust;	  
2)	  õppekavas	  ettenähtud	  õpitulemuste	  saavutamist	  ning	  seonduvate	  pädevuste	  
olemasolu	  veenvat	  tõendamist	  õpilase	  poolt;	  
3)	  arvutiga	  loodud	  materjalide	  tehnilist	  teostust,	  esteetilisust	  ning	  originaalsust;	  
4)	  õpilasepoolset	  praktilise	  tegevuse	  mõtestamist;	  
5)	  õpilase	  arengut.	  
	  
GRÕK’11	  määratleb	  AKU	  kursuse	  õpitulemused.	  Kursuse	  lõpul	  õpilane:	  

• leiab	  info	  sobivast	  allikast,	  hindab	  selle	  usaldusväärsust	  ja	  koostab	  
korrektse	  viitekirje;	  viitab	  tekstis	  allikatele	  korrektselt;	  

• koostab	  erinevaid	  küsimuse	  tüüpe	  ja	  vastuste	  skaalasid	  sisaldava	  
veebipõhise	  küsimustiku;	  

• korraldab	  veebipõhise	  ankeetküsitluse	  ning	  esitab	  küsitluse	  teel	  kogutud	  
andmestiku	  elektroonilise	  andmetabelina;	  

• kodeerib,	  sorteerib	  ja	  filtreerib	  andmed	  andmetabelis;	  
• koostab	  andmetabeli	  põhjal	  risttabeli	  ja	  sagedustabeli	  ning	  erinevat	  tüüpi	  

diagramme;	  
• esitab	  kirjeldavad	  ja	  statistilised	  karakteristikud	  (keskmised,	  

standardhälve,	  miinimum,	  maksimum,	  kvartiilid)	  koos	  oma	  selgitustega;	  
• hindab	  hüpoteesi	  üldistatavust	  valimilt	  üldkogumile	  ning	  nullhüpoteesi	  

kehtivust	  sobivalt	  valitud	  testi	  abil;	  
• vormistab	  korrektselt	  uurimisaruande;	  
• koostab	  uurimisaruande	  põhjal	  esitluse	  ning	  kannab	  selle	  ette.	  

	  
AKU	  kursuse	  jooksul	  õpilastele	  lahendamiseks	  antud	  ülesanded	  (nii	  tunni-‐	  kui	  
kodutööd)	  peaks	  olema	  seotud	  või	  seotavad	  ülaltoodud	  õpitulemustega,	  samuti	  
kursuse	  kestel	  sooritatud	  arvestustööd	  (juhul	  kui	  õpetaja	  otsustab	  neid	  läbi	  viia).	  	  
Arvestusööd	  ei	  tohiks	  olla	  valikvastustega	  testid,	  vaid	  põhinema	  praktilistel	  
ülesannetel.	  	  
	  
Kursuse	  lõpphinde	  kujundamiseks	  on	  mõistlik	  luua	  (ja	  õpilastele	  kursuse	  algul	  
kätte	  anda)	  õpitulemustele	  vastav	  hindamismudel.	  Lisa	  2	  sisaldab	  Kolga	  Kk	  AKU	  
pilootkursuse	  jaoks	  loodud	  hindamismudelit,	  mida	  võib	  kasutada	  eeskujuna.	  	  
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4.	  Õppeprotsessi	  kirjeldused	  ja	  metoodilised	  juhised	  teemade	  
kaupa	  
	  
Alljärgnevalt	  kirjeldame	  õppeprotsessi	  ülesehitust	  iga	  AKU	  õpiku	  teema	  puhul,	  
tuues	  välja	  antud	  teema	  õpetamise	  eesmärgid,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  
õppetegevused	  alateemade	  kaupa,	  tunnimahud,	  metoodilised	  soovitused,	  ja	  
taotletavad	  õpitulemused.	  	  

4.1.	  Uurimistöö:	  mõisted,	  protsess,	  alustamine	  
Kuigi	  AKU	  näol	  on	  tegemist	  peamiselt	  kontoritarkvara	  (MS	  Office	  või	  LibreOffice)	  
rakendamise	  oskustele	  keskenduva	  informaatika	  kursusega,	  õpitakse	  sellel	  
kursusel	  info-‐otsingu	  ja	  andmetöötluse	  alaseid	  oskusi	  kitsalt	  uurimistöö	  
läbiviimise	  kontekstis.	  Seetõttu	  on	  oluline	  juba	  kursuse	  sissejuhatavas	  osas	  teha	  
õpilastele	  selgeks	  uurimistööga	  seonduvad	  põhimõisted,	  uurimistöö	  protsessi	  
loogika	  ja	  uurimistööks	  ettevalmistamise	  põhisammud.	  Oluline	  on	  selles	  
sissejuhatavas	  osas	  aidata	  kaasa	  õpilaste	  õpimotivatsiooni	  kasvatamisele	  ja	  huvi	  
tekitamisele	  arvuti	  abil	  uurimistöö	  tegemise	  vastu,	  näidates	  neile	  õpitavate	  
oskuste	  vajalikkust	  oma	  isikliku	  uurimistöö	  läbiviimise	  kontekstis.	  	  
AKU	  kursuse	  esimese	  teema	  “Uurimistöö:	  mõisted,	  protsess,	  alustamine”	  
õpetamise	  eesmärgid	  on:	  	  

• teadusliku	  uurimistöö	  olemuse	  selgitamine,	  selle	  eristamine	  teistest	  
sarnastest	  “žanridest”	  (nt.	  uuriv	  ajakirjandus,	  kriminalistika)	  

• selgitada,	  kuidas	  on	  arusaam	  “teaduslikkusest”	  muutunud	  läbi	  aja	  
• uurimistöö	  etappide	  kirjeldamine	  ja	  arvuti	  rolli	  näitamine	  igas	  etapis	  
• info-‐otsingu	  ja	  viitamisoskuste	  kujundamine	  

	  
Selle	  teema	  õppimiseks	  vajalikud	  eelteadmised	  on	  õpilased	  loodetavasti	  juba	  
saanud	  eelnevalt	  kursuselt	  “Uurimistöö	  alused”.	  Kõige	  olulisemad	  eelteadmised	  
on	  uurimistöö	  mõistest	  arusaamine	  ja	  uurimistöö	  etappide	  tundmine,	  aga	  ka	  
raamatukogu	  kasutamise	  kogemus.	  	  
	  
Teema	  õppesisu	  jaguneb	  viieks	  alateemaks,	  toome	  alljärgnevalt	  iga	  alateema	  
juures	  ära	  ka	  tunnimahu,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  peamised	  soovituslikud	  
õppetegevused.	  	  	  
	  
1.1.	  Uurimistöö	  olemus:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  uurimistöö	  ehk	  uurimus,	  uurimisprotsess	  ehk	  uuring,	  
teadusuuring,	  süllogism,	  falsifitseeritavus,	  teadusvaldkond	  
Õppetegevused:	  lühike	  sissejuhatav	  loeng,	  süllogismi	  koostamine	  
paaristöös,	  arutelu	  Baconi	  iidolite	  või	  parapsühholoogia	  
pseudoteaduslikkuse	  teemal,	  Venni	  diagrammi	  koostamine	  rühmatöös	  
teemal	  “Mis	  on	  teaduslik	  uurimistöö?”	  (viimane	  võiks	  olla	  hindeline	  töö)	  

	  
1.2.	  Arvuti	  roll	  uurimistöös:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  internet,	  veeb,	  informaatika,	  info-‐	  ja	  kommunikatsiooni-‐
tehnoloogia,	  andmebaas,	  kataloog,	  transkribeerimine	  	  
Õppetegevused:	  arutelu	  arvutite	  rollist	  uurimistöös,	  lühike	  loeng,	  
paaristööna	  kahe	  õpilasuurimuse	  võrdlus	  (nt	  ajakirjast	  Akadeemiake)	  
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arvuti	  kasutamise	  osas,	  intervjuu	  ettevalmistamine	  lumepalli-‐meetodil	  
(algul	  individuaalselt,	  siis	  paaristöös).	  Arvestuslikku	  hindamist	  ei	  toimu,	  
õpilased	  võiksid	  üksteise	  intervjuudele	  tagasisidet	  anda.	  	  

	  
1.3.	  Töö	  allikatega	  ja	  infootsing:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  allikas,	  elektronkataloog,	  infosüsteem,	  otsisõna,	  fraasiotsing,	  
loogiline	  operaator	  
Õppetegevused:	  Internetijaht	  (vt	  ülesannet	  õpikus),	  lühike	  loeng,	  
individuaalsed	  info-‐otsingu	  harjutused,	  individuaalne	  mõistekaardi	  
koostamine	  ühe	  uurimisprobleemi	  ja	  sellega	  seotud	  allikmaterjalide	  kohta.	  
Mõistekaardi	  ülesande	  võiks	  jätta	  kodus	  lõpetada	  ja	  selle	  eest	  siis	  ka	  hinne	  
panna.	  	  

	  
1.4.	  Viitamine:	   	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  tsitaat,	  refereering,	  viitamine,	  plagiaat,	  viide,	  viitekirje,	  
viitamissüsteem,	  ühisjärjehoidja,	  märksõna,	  märgendamine	  
Õppetegevused:	  arutelu	  plagiaadi	  teemal,	  lühike	  loeng,	  individuaalsed	  
harjutused	  õpetaja	  poolt	  etteantud	  raamatute	  ja	  artiklite	  viitekirje	  
vormistamiseks	  koolipoolse	  uurimistöö	  juhendi	  kohaselt,	  eelmisel	  tunnil	  
leitud	  allikate	  viitekirjete	  sisestamine	  Bibsonomy.org	  portaali	  ja	  
märgendamine	  võtmesõnadega	  (vt.	  ülesanne	  õpikus).	  Viimase	  ülesande	  
hindamiseks	  soovitame	  viia	  läbi	  partnerhinnangu:	  iga	  õpilane	  hindab	  kahe	  
teise	  õpilase	  viitekirjeid,	  lisades	  oma	  hinnangu	  kommentaarina	  Bibsonomy	  
viitekirje	  juurde	  või	  oma	  blogisse.	  	  

	  
	  
AKU	  kursuse	  esimese	  teema	  “Uurimistöö:	  mõisted,	  protsess,	  alustamine”	  	  
õpetamisel	  taotletavad	  õpitulemused	  on,	  et	  iga	  õpilane:	  	  

• selgitaks	  oma	  sõnadega	  teadusliku	  uurimistöö	  olemust	  ja	  erinevust	  
teistest	  sarnastest	  tegevusaladest	  (nt.	  kriminalistika)	  

• leiaks	  raamatukogu	  kataloogist,	  veebi	  otsingumootorist	  ja	  veebipõhise	  
teadusajakirja	  arhiivist	  sobivaid	  allikaid	  ning	  koostaks	  nende	  kohta	  
korrektsed	  viitekirjed	  

• viitaks	  kasutatud	  allikatele	  korrektselt,	  lähtudes	  oma	  kooli	  uurimistöö	  
vormistamise	  juhendist.	  

	  	  
Soovitame	  selle	  teema	  käsitlemisel	  rakendada	  peamiselt	  kujundavat	  hindamist,	  
pannes	  hinde	  vaid	  kahe	  ülesande	  sooritamise	  eest:	  Venni	  diagrammi	  ülesanne	  
esimesel	  tunnil	  ja	  mõistekaardi-‐ülesanne	  kolmandal	  tunnil.	  
Õppeainetevahelise	  lõimingu	  osas	  soovitame	  kooskõlastada	  kolmanda	  alateema	  
(Töö	  allikatega	  ja	  infootsing)	  harjutustes	  kasutatud	  näiteid	  teiste	  
aineõpetajatega,	  et	  tagada	  erinevate	  õpilaste	  jaoks	  isiklikele	  huvidele	  vastavad	  
allikad.	  	  

4.2.	  Andmete	  kogumine	  ja	  analüüsiks	  ettevalmistamine	  
Enne	  andmete	  analüüsimist	  tuleks	  õppida	  andmeid	  koguma	  –	  kas	  küsitluse,	  
intervjuu,	  vaatluse	  või	  mõõtmise	  teel.	  AKU	  kursuse	  teise	  teema	  eesmärgiks	  on	  
andmekogumisega	  seonduvate	  oskuste	  kujundamine	  õpilastes.	  Teema	  
õppimiseks	  vajalikeks	  eeldusteks	  on	  veebipõhiste	  infosüsteemide	  elementaarsed	  
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kasutamisoskused	  (süsteemi	  kasutajaks	  registreerumine,	  salasõna	  valik,	  abi-‐
infole	  toetudes	  võõra	  süsteemi	  tundmaõppimine)	  ja	  algteadmised	  
tabelarvutustarkvara	  kohta	  (tabel,	  leht,	  lahter,	  veerg,	  rida).	  	  
	  
Teema	  õppesisu	  jaguneb	  seitsmeks	  alateemaks,	  toome	  alljärgnevalt	  iga	  alateema	  
juures	  ära	  ka	  tunnimahu,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  peamised	  soovituslikud	  
õppetegevused.	  	  	  
	  
2.1.	  Andmete	  kogumine,	  veebipõhise	  küsimustiku	  koostamine:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  struktureeritud,	  poolstruktureeritud	  ja	  struktureerimata	  
andmekogumise	  viisid,	  vaatlus,	  küsitlus,	  testimine,	  indikaator,	  mõõdik	  
Õppetegevused:	  loeng,	  arutelu	  õpiku	  näidete	  teemal,	  individuaalsed	  
ülesanded	  Liise	  küsitluse	  parandamise/laiendamise	  teemal,	  arutelu	  avatud	  
vastusega	  küsimuste	  teemal,	  veebipõhise	  küsitluse	  koostamisega	  
alustamine	  Google	  Form	  abil	  (individuaalselt).	  	  	  	  

	  
2.4.	  Pisut	  teooriat,	  mida	  arvestada	  juba	  enne	  andmete	  kogumist:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  objekt,	  tunnus,	  väärtus,	  skaala,	  tunnuse	  tüüp,	  nimitunnus,	  
järjestustunnus,	  intervalltunnus	  
Õppetegevused:	  arutelu	  eelmisel	  tunnil	  koostatud	  küsimustike	  teemal,	  
loeng,	  individuaalne	  ülesanne	  õpikust,	  eelmisel	  tunnil	  alustatud	  
veebipõhise	  küsimustiku	  parandamine	  ja	  täiendamine	  õpitu	  põhjal	  
(individuaalselt,	  hindeline	  töö).	  

	  
2.5.*	  	  Uuritavate	  valimine	  andmete	  kogumiseks	  -‐	  valim	  ja	  üldkogum:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  üldkogum,	  valim,	  juhuvalim,	  süsteemne	  valim,	  kihtvalim,	  
mugavusvalim	  
Õppetegevused:	  loeng,	  arutelu	  õpikus	  toodud	  näidete	  ja	  ülesannete	  teemal,	  
ülesannete	  lahendamine	  õpikust	  (vastavalt	  juhendile,	  kas	  individuaalselt	  
või	  paaristööna).	  

	  
2.6.	  Andmetabeli	  koostamine	  ja	  korrastamine:	  45	  min	  

Põhimõisted:	  andmetabel,	  päis,	  tunnuse	  nimi,	  kodeerimine,	  kood,	  
kodeerimiseeskiri,	  sisetusviga,	  filter	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  (Malle	  küsitlus)	  teemal,	  loeng,	  
individuaalne	  ülesanne	  andmetabeli	  koostamise	  kohta,	  õpetajapoolne	  
demo	  andmete	  sorteerimise	  ja	  filtreerimise	  kohta,	  individuaalsed	  
ülesanded	  andmestiku	  sorteerimise,	  filtreerimise	  ja	  sisestusvigade	  
leidmise/kõrvaldamise	  kohta	  (hindeline).	  	  

	  
AKU	  kursuse	  teise	  teema	  (Andmete	  kogumine	  ja	  analüüsiks	  ettevalmistamine)	  
õpetamisel	  taotletakse,	  et	  õpilased	  	  

• tunneksid	  ja	  oskaksid	  rakendada	  andmestikuga	  seonduvaid	  põhimõisteid,	  	  
• mõistaksid	  ja	  järgiksid	  soovitusi	  andmete	  kogumise	  ja	  korrastamise	  osas,	  	  
• valdaksid	  peamisi	  töövõtteid	  veebipõhiste	  küsitluste	  ettevalmistamisel,	  

läbiviimisel	  ja	  andmestiku	  ettevalmistamisel	  analüüsiks.	  
	  
Selle	  teema	  juures	  peaks	  vähemalt	  kaks	  tööd	  saama	  õpetaja	  poolt	  hinnatud,	  
kaaluda	  võiks	  ka	  arvestustöö	  läbiviimist	  teema	  lõpul.	  Arvestustöö	  peaks	  
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sisaldama	  nii	  põhimõistete	  tundmise	  kontrolli	  kui	  ka	  praktilisi	  ülesandeid	  
etteantud	  andmestiku	  korrastamisega.	  	  
Õppeainetevahelise	  lõimingu	  osas	  soovitame	  reaal-‐loodusteaduslikul	  
õppesuunal	  õppivate	  õpilaste	  jaoks	  leida	  oma	  kooli	  füüsika-‐	  ja	  bioloogiaõpetajalt	  
nendes	  ainetes	  varem	  teostatud	  uurimistööde	  andmestikke,	  asendamaks	  õpiku	  
ülesannetes	  toodud,	  eranditult	  sotsiaalteadusliku	  kallakuga	  andmestikke.	  	  
	  

4.3.	  Ülevaade	  andmetest	  
Andmete	  analüüsi	  esimesel	  tasemel	  piirdutakse	  võimalikult	  mitmekülgse	  
ülevaate	  saamisega	  kogutud	  andmetest,	  jättes	  esialgu	  otsimata	  seoseid,	  trende	  
või	  erinevusi	  gruppide	  või	  tunnuste	  vahel.	  Kolmas	  peatükk	  AKU	  õpikus	  
keskendubki	  ülevaate	  kujundamisele	  kogutud	  andmetest	  ja	  esmaste	  seletuste	  
leidmisele	  selle	  ülevaate	  põhjal.	  	  
Selle	  teema	  õpetamisel	  on	  eesmärgiks	  lihtsamatest	  uurimisküsimustest	  
lähtuvate	  andmeanalüüsioskuste	  kujundamine	  õpilastes,	  koos	  tehniliste	  võtete	  
harjutamisega	  peamiste	  statistiliste	  karakteristikute	  (keskmised,	  
hajuvusnäitajad)	  leidmisel	  tabelarvutustarkvara	  abil.	  Selle	  teema	  all	  on	  mitu	  nn.	  
“tärniga”	  (e.	  valikteema)	  peatükki,	  mida	  soovitame	  õpetada	  üksnes	  reaalainetes	  
võimekamatele	  ja	  statistilise	  andmetöötluse	  vastu	  sügavamat	  huvi	  tundvatele	  
õpilastele.	  	  
Käesoleva	  teema	  õppimiseks	  vajalikud	  eelteadmised	  on	  omandatud	  AKU	  kursuse	  
eelnevas	  osas	  ja	  suures	  osas	  ka	  põhikooli	  matemaatika	  kursusel	  (nt.	  tervik,	  
osamäär,	  sagedustabel,	  tulp-‐	  ja	  sektordiagramm,	  keskväärtus,	  mood,	  mediaan).	  	  
	  
Teema	  õppesisu	  jaguneb	  kaheksaks	  alateemaks,	  toome	  alljärgnevalt	  iga	  alateema	  
juures	  ära	  ka	  tunnimahu,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  peamised	  soovituslikud	  
õppetegevused.	  	  	  
	  
3.1-‐3.2.	  Andmete	  analüüsimise	  põhisammud,	  sagedustabel:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  sagedustabel,	  keskväärtus	  
Õppetegevused:	  sissejuhatav	  loeng,	  arutelu	  õpikunäidete	  teemal,	  
indviduaalsed	  ülesanded	  õpikust	  (sagedustabeli	  koostamine,	  järelduste	  
sõnastamine	  sagedustabeli	  põhjal).	  	  

	  
3.3.-‐3.4.	  	  Analüüsi	  tulemuste	  esitlemisest.	  Tulpdiagramm:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  tulpdiagramm	  
Õppetegevused:	  arutelu	  diagrammide	  rakendamise	  teemal,	  loeng,	  
väikerühma-‐arutelu	  õpikus	  esitatud	  aruteluülesannete	  põhjal,	  
õpetajapoolne	  demo	  tulpdiagrammi	  loomise	  ja	  kujundamise	  kohta,	  
individuaalne	  ülesanne:	  kahe	  tulpdiagrammi	  koostamine,	  kujundamine	  ja	  
nende	  põhjal	  järelduste	  sõnastamine	  (hindeline).	  

	  
3.5.-‐3.6.	  Sektordiagramm.	  Histogramm:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  sektordiagramm,	  histogramm	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  põhjal,	  õpetajapoolne	  demo	  
sektordiagrammi	  loomise	  ja	  kujundamise	  kohta,	  individuaalne	  ülesanne	  
sektordiagrammi	  loomise	  ja	  kujundamise	  kohta,	  õpetajapoolne	  demo	  
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histogrammi	  loomise	  kohta,	  individuaalne	  ülesanne	  histogrammi	  loomise	  
ja	  lahtiseletamise	  kohta	  (hindeline).	  	  

	  
3.7.-‐3.8*	  Valimi	  põhjal	  saadud	  tulemuste	  üldistamine	  üldkogumile.	  
Vahemikhinnang	  grupi	  osakaalu	  kirjeldamiseks	  üldkogumis:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  statistiline	  järeldamine,	  juhuslik	  e.	  statistiline	  viga,	  
standardviga,	  vahemikhinnang	  
Õppetegevused:	  loeng,	  paaristöös	  järelduse	  sõnastamine	  Facebooki	  
mittekasutajate	  kohta,	  kaks	  individuaalset	  ülesannet	  vahemikhinnangu	  
kohta	  (hindeline).	  

	  
3.9-‐3.11.	  Keskmised	  ja	  hajuvusnäitajad:	  45	  min.	   	  

Põhimõisted:	  arvnäitaja,	  variatsioonrida,	  keskväärtus,	  mood,	  mediaan,	  
miinimum,	  maksimum,	  ulatus,	  standardhälve	  
Õppetegevused:	  loeng,	  õpetaja	  demo	  keskväärtuse	  ja	  standardhälbe	  
leidmiseks	  valemi	  abil,	  individuaalne	  ülesanne	  keskväärtuse	  ja	  
standardhälbe	  leidmiseks	  (koos	  selgitusega,	  hindeline),	  individuaalne	  
lünktekstiga	  ülesanne.	  

	  
3.12.*	  Üldkogumi	  keskväärtuse	  vahemikhinnang:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  usaldusnivoo	  
Õppetegevused:	  loeng,	  õpetaja	  demo	  üldkogumi	  keskväärtuse	  
vahemikhinnangu	  leidmise	  kohta,	  kaks	  individuaalset	  ülesannet	  samal	  
teemal.	  	  

	  
AKU	  kursuse	  kolmanda	  teema	  (Ülevaade	  andmetest)	  õpetamisel	  taotletakse,	  et	  
õpilased	  	  

• tunneksid	  ja	  oskaksid	  rakendada	  andmeanalüüsi	  põhimõisteid	  	  	  
• oskaksid	  iseseisvalt	  sõnastada	  korrektseid	  järeldusi,	  mis	  põhinevad	  

lihtsamal,	  üht	  tunnust	  puudutaval	  ülevaatlikul	  andmeanalüüsil	  
(sagedustabelid,	  diagrammid,	  statistilised	  arvnäitajad)	  

• valdaksid	  peamisi	  töövõtteid	  tabelarvutusprogrammi	  abil	  
sagedustabelite,	  diagrammide	  koostamisel,	  statistiliste	  arvnäitajate	  
leidmisel	  ja	  vahemikhinnangul.	  

	  
Sõltuvalt	  sellest,	  kas	  käsitletakse	  ka	  “tärniga”	  teemasid	  või	  mitte,	  tuleks	  
individuaalsete	  ülesannete	  põhjal	  selle	  teema	  juures	  sooritada	  2-‐4	  hindelist	  tööd.	  
Teema	  lõpul	  soovitame	  läbi	  viia	  põhjalikuma,	  45-‐minutit	  kestva	  arvestustöö,	  mis	  
sisaldab	  nii	  põhimõistete	  teadmise	  kontrolli	  kui	  ka	  praktilisi	  ülesandeid.	  	  
	  
Õppeainetevahelise	  lõimingu	  osas	  soovitame	  reaal-‐loodusteaduslikul	  
õppesuunal	  õppivate	  õpilaste	  jaoks	  leida	  oma	  kooli	  füüsika-‐	  ja	  bioloogiaõpetajalt	  
nendes	  ainetes	  varem	  teostatud	  uurimistööde	  andmestikke,	  asendamaks	  õpiku	  
ülesannetes	  toodud,	  eranditult	  sotsiaalteadusliku	  kallakuga	  andmestikke.	  	  
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4.4.	  Erinevuste,	  trendide	  ja	  seoste	  uurimine	  
Andmeanalüüs	  muutub	  ühtaegu	  põnevamaks	  ja	  keerulisemaks	  kui	  minnakse	  
sügavamale	  pelgast	  andmetest	  ülevaate	  otsimisest	  ühe	  tunnuse	  põhjal	  ning	  
püütakse	  võrrelda	  kahe	  grupi	  (nt.	  meesta	  ja	  naiste,	  maakoolide	  ja	  linnakoolide	  
õpilaste	  vms.)	  erinevuse	  olulisust	  mingi	  tunnuse	  keskväärtuse	  suhtes:	  seda	  kas	  
siis	  valimi	  piires	  või	  ka	  üldistavamalt,	  üldkogumi	  tasandil.	  Kindlasti	  pakub	  
uurimistöö	  teostajale	  huvi	  ka	  võimaliku	  seose	  tuvastamine	  kahe	  tunnuse	  vahel	  
(nt.	  korrelatsioon	  arvutimängude	  mängimise	  ja	  õpitulemuste	  vahel)	  või	  siis	  ajas	  
toimuvatest	  muutustest	  e.	  trendidest	  mustri	  otsimine.	  AKU	  õpiku	  peatükkides	  4-‐
7	  käsitletakse	  kindlasti	  kõige	  keerulisemaid	  teemasid	  sellel	  kursusel,	  mistõttu	  
just	  siin	  muutub	  eriti	  oluliseks	  õpetaja	  meisterlikkus	  õppijate	  toetamisel	  ja	  
õpimotivatsiooni	  ülalhoidmisel.	  	  
	  
Teema	  “Erinevuste,	  trendide	  ja	  seoste	  uurimine”	  õpetamise	  eesmärgiks	  on	  
varustada	  õpilased	  keerukamaks	  andmeanalüüsiks	  vajalike	  põhimõistete	  ja	  
töövõtetega,	  mis	  peaks	  neil	  aitama	  tulevikus	  oma	  uurimistöö	  andmeanalüüsis	  
minna	  sügavamale	  lihtsast	  kirjeldavast	  statistikast	  ning	  analüüsida	  gruppide	  
vahelisi	  erinevusi,	  tunnuste	  vahelisi	  seoseid	  ja	  trende.	  Lisaks	  saavad	  õpilased	  
käesoleva	  teema	  raames	  esmase	  kogemuse	  ka	  ühe	  kvalitatiivse	  andmeanalüüsi	  
meetodi	  rakendamisest.	  	  	  
	  
Selle	  teema	  õppimiseks	  vajalikud	  eelteadmised	  ja	  –oskused	  pärinevad	  tervikuna	  
käesoleva	  kursuse	  varasematest	  osadest:	  andmestikuga	  seonduvad	  põhimõisted	  
(tunnus,	  väärtus,	  skaala,	  tunnuse	  tüübid,	  andmetabel,	  keskmisi	  ja	  hajuvust	  
kirjeldavad	  arvnäitajad)	  ning	  andmeanalüüsi	  baasoskused	  tabelarvutustarkvara	  
abil	  (sagedustabeli	  ja	  diagrammide	  koostamine,	  statistiliste	  valemite	  
kasutamine).	  	  
	  
Teema	  õppesisu	  jaguneb	  kuueks	  alateemaks,	  toome	  alljärgnevalt	  iga	  alateema	  
juures	  ära	  ka	  tunnimahu,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  peamised	  soovituslikud	  
õppetegevused.	  	  	  
	  
4.1.	  Erinevuste	  uurimine	  kasutades	  keskväärtusi:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  liigendtabel	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  teemal,	  loeng,	  õpetajapoolne	  demo	  
keskväärtuste	  võrdlemisest	  liigendtabeli	  ja	  tulpdiagrammi	  abil,	  kaks	  
individuaalset	  ülesannet	  	  

	  
4.2.-‐4.3.	  Erinevuste	  uurimine	  kasutades	  sagedusi	  ja	  protsente:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  võrdlev	  sagedustabel	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  teemal,	  loeng,	  õpetajapoolne	  demo	  kahe	  
grupi	  sageduste	  võrdlemisest	  sagedustabeli	  ja	  kolme	  erineva	  
tulpdiagrammi	  abil,	  kolm	  individuaalset	  ülesannet	  (hindeline)	  

	  
4.4.*	  Keskväärtuste	  vahelise	  erinevuse	  üldistamine,	  t-‐test:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  nullhüpotees,	  olulisustest,	  t-‐test	  
Õppetegevused:	  loeng,	  õpetajapoolne	  demo	  t-‐testi	  teostamise	  kohta,	  
paaristöös	  t-‐testi	  teostamine	  juhise	  põhjal,	  arutelu:	  kahe	  näite	  
(teadusartiklid)	  põhjal	  t-‐testi	  kasutamise	  illustreerimine.	  
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4.5.	  Trendide	  uurimine:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  trend,	  ajatelg,	  joondiagramm	  
Õppetegevused:	  loeng,	  õpetajapoolne	  demo	  joondiagrammi	  loomise	  kohta	  
(EMHI	  andmestiku	  põhjal),	  kaks	  individuaalset	  ülesannet	  (EMHI	  ja	  GLOBE	  
andmestike	  põhjal,	  hindelised),	  paarisarutelu	  kahe	  viimase	  ülesande	  põhjal	  
õpikupeatükist.	  	  

	  
4.6.	  Seoste	  uurimine:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  korrelatsioon,	  korrelatsioonikordaja,	  korrelatsiooniväli	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  põhjal,	  loeng,	  aruteluülesanded	  
paaristöös,	  kaks	  individuaalset	  ülesannet	  korrelatsioonikordaja	  ja	  –välja	  
kohta	  (EMHI	  ja	  ESS	  andmestiku	  põhjal,	  hindele).	  	  

	  
4.7.	  Kvalitatiivne	  sisuanalüüs:	  90	  min.	  

Põhimõisted:	  kvalitatiivne	  uuring,	  induktiivne	  lähenemine,	  sisuanalüüs,	  
segmenteerimine,	  kategooria,	  kood,	  tüpoloogia,	  taksonoomia	  
Õppetegevused:	  arutelu	  õpikunäite	  põhjal,	  loeng,	  segmenteerimise	  
kobarülesanne	  Delicious	  abil	  NordStreami	  artiklite	  põhjal	  ajakirjandusest	  
(individuaalne	  töö	  +	  ühistöö	  +	  väikerühmatöö,	  rühmahindamine	  
hindamismudeli	  põhjal).	  	  

	  
AKU	  kursuse	  neljanda	  teema	  (Erinevuste,	  trendide	  ja	  seoste	  uurimine)	  
õpetamisel	  taotletakse,	  et	  õpilased	  	  

• tunneksid	  ja	  oskaksid	  rakendada	  erinevusi,	  seoseid	  ja	  trende	  puudutava	  
andmeanalüüsi	  ja	  ka	  kvalitatiivse	  sisuanalüüsi	  põhimõisteid	  	  	  

• oskaksid	  iseseisvalt	  sõnastada	  korrektseid	  järeldusi,	  mis	  põhinevad	  
erinevuste,	  trendide	  ja	  seoste	  uurimisel	  ning	  kvalitatiivsel	  sisuanalüüsil	  

• valdaksid	  peamisi	  töövõtteid	  tabelarvutusprogrammi	  abil	  kahe	  grupi	  
vaheliste	  erinevuste,	  mitme	  tunnuse	  vaheliste	  seoste	  ja	  trendide	  
uurimisel.	  

	  
Sõltuvalt	  sellest,	  kas	  käsitletakse	  ka	  “tärniga”	  teemat	  või	  mitte,	  tuleks	  
individuaalsete	  ülesannete	  põhjal	  selle	  teema	  juures	  sooritada	  3-‐4	  hindelist	  tööd.	  
Teema	  lõpul	  soovitame	  läbi	  viia	  põhjalikuma,	  45-‐minutit	  kestva	  arvestustöö,	  mis	  
sisaldab	  nii	  põhimõistete	  teadmise	  kontrolli	  kui	  ka	  praktilisi	  ülesandeid.	  	  
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4.5.	  Uurimistulemuste	  esitlemine	  
Kuigi	  uurimisaruande	  vormindamine	  (s.h.	  korrektne	  viitamine	  ja	  laadide	  
kasutamine)	  on	  kahtlemata	  oluline	  aspekt	  uurimistöö	  lõpuleviimisel,	  oleme	  AKU	  
kursusel	  sellele	  suhteliselt	  vähe	  tunnimahtu	  jätnud,	  kuna	  enamusel	  õpilastest	  on	  
vajalikud	  tehnilised	  oskused	  kas	  juba	  olemas	  või	  uurimistöö	  teostamise	  käigus	  
kiiresti	  iseiseisvalt	  omandatavad	  või	  meeldetuletatavad.	  	  
	  
AKU	  kursuse	  viimase	  teema	  “Uurimistulemuste	  esitamine”	  õpetamise	  
eesmärgiks	  on	  mõistlike	  töövõtete	  ja	  –harjumuste	  kujundamine	  uurimistöö	  
korrektsel	  vormindamisel	  ning	  uurimistöö	  kaitsmiseks	  multimeedium-‐esitluse	  ja	  
postri	  loomisel.	  	  
	  
Selle	  teema	  õppimiseks	  vajalikud	  eelteadmised	  ja	  –oskused	  pärinevad	  õpilastel	  
üldjuhul	  juba	  teisest	  kooliastmest:	  tekstidokumendi	  loomine	  ja	  vormindamine	  
tekstitöötlustarkvara	  abil,	  multimeedium-‐esitluse	  koostamine.	  	  
	  
Teema	  õppesisu	  jaguneb	  neljaks	  alateemaks,	  toome	  alljärgnevalt	  iga	  alateema	  
juures	  ära	  ka	  tunnimahu,	  õpitavad	  põhimõisted	  ja	  peamised	  soovituslikud	  
õppetegevused.	  	  	  
	  
5.1.	  Uurimisaruande	  vormistamine:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  laad,	  päis,	  jalus,	  dokumendimall	  
Õppetegevused:	  arutelu	  varasemate	  uurimistööde	  vormindusvigade	  teemal,	  
õpetajapoolne	  demo	  pealkirjade	  vormindamisest	  laadide	  abil	  ja	  sisukorra	  
loomisest,	  kolm	  individuaalset	  ülesannet	  õpikust	  (hindele)	  

	  
5.2.	  Tabelid,	  diagrammid	  ja	  joonised:	  45	  min.	  

Põhimõisted:	  uusi	  mõisteid	  ei	  lisandu	  
Õppetegevused:	  arutelu:	  varasemate	  uurimistööde	  võrdlus	  tabelite,	  
diagrammide	  ja	  jooniste	  vormindusvigade	  osas,	  õpetajapoolne	  demo	  tabeli	  
ja	  diagrammi	  ületoomise	  kohta	  Exceli	  tabelist	  Wordi	  dokumenti,	  kolm	  
individuaalset	  ülesannet	  õpikust	  (hindele)	  

	  
5.3.	  Siseviited,	  pealdis,	  indeks:	  45	  min.	  	  

Põhimõisted:	  siseviide,	  joonealune,	  pealdis,	  indeks	  
Õppetegevused:	  paaristöö	  näite	  põhjal,	  õpetajapoolne	  demo	  siseviidete	  
loomise	  ja	  indeksi	  koostamise	  kohta,	  kolm	  individuaalset	  ülesannet	  õpikust	  
(hindele)	  

	  
5.4.	  Uurimistulemuste	  esitlemine:	  90	  min	  

Põhimõisted:	  poster,	  posterettekanne	  
Õppetegevused:	  arutelu	  ebaõnnestunud	  esitluse	  vormindusvigade	  teemal,	  
õpetajapoolne	  demo	  esitluse	  koostamise	  kohta,	  individuaalne	  ülesanne	  
esitluse	  koostamise	  teemal	  (hindele),	  paaristöös	  postri	  koostamine	  ja	  
esitlemine	  (rühmahinnang).	  	  
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AKU	  kursuse	  viimase	  teema	  (Uurimistulemuste	  esitlemine)	  õpetamisel	  
taotletakse,	  et	  õpilased	  	  

• tunneksid	  uurimisaruande	  vormindamisega	  seonduvaid	  põhimõisteid	  
(laad,	  sisukord,	  pealdis,	  indeks,	  siseviide)	  	  	  

• oskaksid	  iseseisvalt	  tuvastada	  ja	  kõrvaldada	  tüüpilisi	  vormindusvigu	  
tekstidokumentides	  ja	  multimeedium-‐esitlustes	  

• valdaksid	  peamisi	  töövõtteid	  uurimisaruande	  korrektsel	  vormindamisel	  
tekstitöötlustarkvara	  abil	  ning	  esitluse	  ja	  postri	  loomisel.	  

	  
Selle	  teema	  juures	  tuleks	  individuaalsete	  ülesannete	  põhjal	  sooritada	  4	  hindelist	  
tööd.	  Teema	  lõpul	  soovitame	  läbi	  viia	  vormindatud	  uurimistööde	  
partnerhinnangu	  ja	  valminud	  esitluste	  põhjal	  kaitsmisprotseduuri	  simulatsiooni.	  	  
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Lisa	  1	  
	  
Näidis: “Arvuti kasutamine uurimistöös” pilootkursuse kava Kolga Keskkoolis 
 

1. Kursuse algus- ja lõpukuupäev: 27.jaanuar – 1.juuni. 
2. Toimumise ajad: reede hommikuti paaristundidena. 
3. Osalejad: 14 õpilast 10.klassist, on eelnevalt informaatikat õppinud (MS 

Office lühikursus), on läbinud 2011 sügisel uurimistöö aluste kursuse. 
4. Kasutatav tehniline baas: 14 PC arvutit (ostetud 2006-2008, WinXP), 

tabelarvutustarkvara (Excel 2003 ja Google Docs) 
5. Õpetaja: Mart Laanpere (TPÜ matemaatika-informaatika 1989); abiõpetaja 

Melika Kindel (TÜ folkloristika MA, õpetab ka pärimuskultuuri suunaaineid) 
6. Esialgne teemadevalik ja nende ajaline jaotus nädalate kaupa: allpool 
7. Arvestusliku hindamise kava: kokku vähemalt 5 arvestulikku hinnet  
8. Kodutööde poliitika: igal nädalal väike kodutöö (üldjuhul LePress blogis) 
9. Veebipõhine õpikeskkond: LePress.net + GoogleDocs 

 
Kursuse teemade ajaline jaotus nädalate kaupa (NB! Paaristunnid):  

• 27.jaanuar: Mis on uurimistöö? Arvuti kasutamine uurimistöös.  
• 3.veebruar: Töö allikatega ja infootsing. Viitamine. 
• 10.veebruar: Arvestustöö. Andmete kogumine. 
• 17.veebruar: Küsimustiku koostamine veebis. Pisut teooriat: objekt, tunnus, 

väärtus, skaala. 
• 2.märts: Valim ja üldkogum. 
• 9.märts: Andmetabeli koostamine, andmete korrastamine. 
• 16.märts: Kvalitatiivsete andmete kategoriseerimine. Arvestustöö.  
• 30.märts: Andmete analüüsi põhisammud ja küsimused. Sagedustabel. 
• 6.aprill: Tulp- ja sektordiagramm. Histogramm.  
• 13.aprill: Keskmised. Hajuvus. Arvestustöö. 
• 20.aprill: Hüpoteesid, usaldusnivoo, olulisustestid.  
• 27.aprill: Erinevuste analüüsimine. 
• 4.mai: Seoste analüüsimine. 
• 11.mai: Kvalitatiivne andmeanalüüs. Arvestustöö. 
• 18.mai: Uurimisaruande vormindamine: tabelid, diagrammid, joonised, päis, 

jalus. 
• 25.mai: Laadid, mall, sisukord, pealdised, viited, sisukord. Esitluse 

koostamine.  
• 1.juuni: Posterettekanne. Arvestustöö. 
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Lisa	  2	  
	  
Näidis:	  AKU	  kursuse	  hindamismudel	  Kolga	  Kk	  pilootkursusel	  
	  
	   “2”	  

mitterahuldav	  
“3”	  

rahuldav	  
“4”	  
hea	  

“5”	  
väga	  hea	  

Töö	  allikatega	  
ja	  viitamine	  

Ei	  tule	  toime	  
uurimistöö	  
jaoks	  sobivate	  
allikate	  
leidmisega	  
ega	  korrektse	  
viitamisega	  

Töös	  
allikatega	  või	  
viitamisel	  
esineb	  
puudusi	  

Leiab	  
sobivaid	  
allikad	  ja	  
viitab	  neile	  
oma	  töös	  	  

Leiab	  info	  
sobivast	  
allikast,	  hindab	  
selle	  
usaldusväärsust	  
ja	  koostab	  
korrektse	  
viitekirje;	  	  
viitab	  tekstis	  
allikatele	  
korrektselt;	  

Küsimustiku	  
koostamine	  

Ei	  tule	  
korrektse	  
küsimustiku	  
koostamisega	  
toime	  

Koostab	  
küsimustiku,	  
millel	  on	  
küsimuse	  
sõnastuse	  
või	  vastuse	  
skaala	  osas	  
puudusi	  

koostab	  
üksikuid	  
küsimuse	  
tüüpe	  ja	  
vastuste	  
skaalasid	  
sisaldava	  
küsimustiku	  	  

koostab	  
erinevaid	  
küsimuse	  tüüpe	  
ja	  vastuste	  
skaalasid	  
sisaldava	  
veebipõhise	  
küsimustiku	  

Andmete	  
kogumine	  

Ei	  tule	  
küsitluse	  
korraldamise-‐
ga	  ja	  andme-‐
tabeli	  
koostamisega	  
toime	  

Andmete	  
kogumisel	  
või	  andme-‐
tabeli	  
koostamisel	  
esineb	  
puudusi	  

koostab	  kas	  
enda	  
kogutud	  või	  
veebist	  
leitud	  
andmestiku	  
põhjal	  
andmetabeli	  

korraldab	  
veebipõhise	  
ankeetküsitluse	  
ning	  esitab	  
küsitluse	  teel	  
kogutud	  
andmestiku	  
elektroonilise	  
andmetabelina	  

Andmetabeli	  
korrastamine	  

Ei	  tule	  toime	  
andmetabeli	  
korrastami-‐
sega	  

Andmetabeli	  
korrastami-‐
sel	  esineb	  
puudusi	  

Kodeerib	  
andmed	  
andme-‐
tabelis	  

kodeerib,	  
sorteerib	  ja	  
filtreerib	  
andmed	  
andmetabelis	  

Tabelite	  ja	  
diagrammide	  
koostamine	  

Ei	  tule	  toime	  
rist-‐	  ja	  
sagedustabeli	  
või	  
diagrammide	  
koostamisega	  

Risttabeli,	  
sagedus-‐
tabeli	  ja	  
diagrammide	  
koostamisel	  
esineb	  
puudusi	  

Koostab	  
sagedus-‐
tabeli	  ja	  
sobiva	  tulp-‐	  
või	  sektor-‐
diagrammi	  

koostab	  
andmetabeli	  
põhjal	  risttabeli	  
ja	  sagedustabeli	  
ning	  erinevat	  
tüüpi	  
diagramme	  

Statistiliste	  
karakteristikute	  
tõlgendamine	  

Ei	  tule	  toime	  
statistiliste	  
karakteris-‐

Statistiliste	  
karakteris-‐
tikute	  

Esitab	  
statistilised	  
karakters-‐

esitab	  
kirjeldavad	  ja	  
statistilised	  
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tikute	  
esitamise	  ja	  
tõlgendami-‐
sega	  

arvutamisel	  
esineb	  
puudusi	  

tikud	  
(keskmised,	  
miinimum,	  
maksimum,	  
standard-‐
hälve)	  

karakteristikud	  
(keskmised,	  
standardhälve,	  
miinimum,	  
maksimum,	  
kvartiilid)	  koos	  
oma	  
selgitustega	  

Hüpoteesi	  
testimine	  

Ei	  tule	  toime	  
hüpoteesi	  
testimisega	  

Hüpoteesi	  
testimisel	  ja	  
testitulemus-‐
te	  tõlgenda-‐
misel	  esineb	  
puudusi	  

Hindab	  
hüpoteesi	  
kehtivust	  
etteantud	  
testi	  abil	  	  

hindab	  
hüpoteesi	  
üldistatavust	  
valimilt	  
üldkogumile	  
ning	  
nullhüpoteesi	  
kehtivust	  
sobivalt	  valitud	  
testi	  abil	  

Uurimistöö	  
vormistamine	  

Ei	  tule	  toime	  
uurimistöö	  
korrektse	  
vormistami-‐
sega	  

Uurimistöö	  
vormistami-‐
sel	  esineb	  
puudusi	  

Kasutab	  
uurimistöö	  
vormistami-‐
sel	  laade,	  
loob	  päise,	  
jaluse	  ja	  
sisukorra	  

vormistab	  
korrektselt	  
uurimisaruande	  

Esitluse	  
tegemine	  

Ei	  tule	  toime	  
esitluse	  või	  
postri	  
tegemisega	  

Esitluse	  või	  
postri	  
tegemisel	  
esineb	  
puudusi	  

Koostab	  
korrektse	  
esitluse	  

koostab	  
uurimisaruande	  
põhjal	  esitluse	  
või	  posteri	  ning	  
kannab	  selle	  
ette	  
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