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Sissejuhatus

Käesolevas

töös

annan

ülevaate

arvuti

kasutamisest

tasandusklassi

mate -

maatikatunnis (8. klass, 5 tundi nädalas). Kuna puutun igapäevaselt kokku
probleemiga

–

kuidas

õpiraskustes

õpilasele

matemaatikatund

huvitavaks,

kasulikuks ja vähemväsitavaks teha, siis siit ka põhjendus, miks valisin töö teemaks
“Arvuti kasutamine matemaatika parandusõppes”.
Töö eesmärgiks on saada selgust


kas arvuti abil matemaatika õppimine on tühi ajaraiskamine



kas arvuti teeb õpilase eest liiga palju ära



kas arvuti kasutamisest on abi matemaatika õppimisel.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks


toimus 2006/2007 õppeaastal iga nädal üks matemaatikatund arvutiklassis



kasutasin erinevaid õppeprogramme



kasutasin erinevaid tunni läbiviimise metoodikaid



viisin tagasiside saamiseks õpilaste hulgas läbi küsitluse.

Oma töö esimeses peatükis tutvustan põhiliselt internetimaterjalidele toetudes
üldtuntud

tõdesid

arvuti

kasutamise

plussidest

ja

miinustest

matemaatika

õpetamisel. Töö teine ja kolmas peatükk on kirjutatud oma pikaajalisele tööle
tuginedes.
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1. Matemaatika õppimisest arvuti abil
1.1. Matemaatika õppimise eesmärgid
Õpetaja töö oleneb konkreetsetest eesmärkidest. Riikliku õppekavaga

[1] paika

pandud matemaatika ainekava sissejuhatavas osas on eesmärkide hulgas olemas ka
järgmised:


õpilane õpib üldistama ja loogiliselt mõtlema;



arendab oma võimeid, intuitsiooni ja loovust;



tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;



õpib tundma avastamis- ja loomisrõõmu.

Loetelu kaks viimast punkti peaksid nii õpilastes kui ka õpetajates küll rõõmu
tekitama! Tihti näeme aga õpilaste silmis, kõnes või olekus rõõmu kõrval ka teisi ja
sugugi mitte rõõmsaid tundeid…
Kuidas siis toimida, et eelpooltoodud nelja õppekavaeesmärki edukalt täita? Kuidas
õpilast matemaatika õppimisel aidata?
Kui õpetaja on enda jaoks läbi mõelnud, kas ta tahab (oskab, saab), kas on mõtet,
kas on kasulik arvuteid kasutada, siis peab läbi mõtlema, millises mahus ja kuidas
täpselt arvuteid kasutada. Kui arvuti oskab ülesannet lahendada, kuivõrd siis
inimene peab oskama [4]? Äärmuslikud variandid: üldse mitte kasutada või
kasutada igal võimalikul (ja võimatul) juhul. Ilmselt on tõde kusagil vah epeal.
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1.2. Arvuti abil õppimise positiivsed küljed
Arvutikasutamine ainetunnis ei ole eesmärk omaette, vaid arvuti on vahend
õpieesmärkide saavutamiseks.
Arvutid on väärtuslikud õppevahendid, sest [2]


arvuteid saab kasutada nii individuaalseks kui ka kogu klassi tööks



arvutid annavad õpilastele kohese tagasiside



arvutid suudavad säilitada ja analüüsida õpilaste soorituste andmeid



arvutid on paindlikud, õppida saab vastavalt õpilase tasemele



õppida saab vastavalt õpilase kiirusele.

Digitaalsete õppematerjalide eelised paberkandjal olemasolevate õppematerjalide ees [2]:


õppematerjale on lihtne värskendada ja parandada



õppematerjale on lihtne kohandada konkreetsetele õpilastele



lihtne on lisada heli, videot jm materjale



digitaalne õppematerjal tõmbab enam tähelepanu.

Arvuti kasutamisel on õpilasele positiivne mõju, sest [3]:


õppimine on efektiivsem



motiveerib õpilasi



õpilase tähelepanu on hästi haaratud



paraneb õpilase suhtumine õppimisse ja kooli



õppimine on kiire, odav, ohutu, paindlik, privaatne



kättesaadava info kogus on suur



esitusviisid on mitmekesised



tagasiside on kohene ja objektiivne.

Seega kasulikke momente on päris palju.
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1.3. Arvuti abil õppimise negatiivsed küljed

Igal heal on loomulikult ka teine pool. Pidevalt arvutit kasutades ei saa õpilane näiteks
matemaatika lõpueksamil hakkama, sest eksam on ju vaja teha paberi ja pliiatsiga!
Veel kitsaskohti:


tekib arvutisõltuvus



võimalikud tehnilised probleemid



kannatab kirjaoskus



vähene emotsionaalsus



kättesaavutamatu ideaal, sellega seotud frustratsioon



liiga must-valge maailmapilt



terviseprobleemid



väheneb suhtlemine, suhtlemisoskus



piiri (tasakaalu) mittetunnetamine reaalse ja virtuaalse vahel võib olla päris ohtlik

Maailm ei ole ainult mustvalge, seega arvuteid peaks matemaatika õpetamisel ja
õppimisel kasutama siis, kui see on mõistlik. Ning aineõpetaja võtab endale
vastutuse otsustada, millal on mõistlik.
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2. Arvuti kasutamine matemaatika parandusõppes
2.1. Parandusõppe vajadus

Üha enam on õpilasi, kes vajavad individuaalset lähenemist riiklikus õppekavas ette
nähtud õppeainete rahuldavaks omandamiseks. On abi – ja tugiõpe, parandusõpe ja
koduõpe, individuaalne õppekava ja pikapäevarühm ning ehk veel mõne teise nime
all õpilaste abistamiseks – toetamiseks mõeldud õppetegevusi.
Mõned eelpool loetelud abiõppetundidest toimuvad põhitunni ajal, mõned on aga
niigi raskustes ja ülekoormatud õpilasele lisatunniks – lisakoormuseks. Enamasti on
täiendavat tööd vajav õpilane nõrk rohkem kui ühes õppeaines. Seetõttu töötab
selline õpilane sageli tunduvalt üle oma niigi väheste võimete piiri.
On selge, et täiendavat või teistmoodi õpet positiivsete tulemuste saavutamiseks on
vaja, kui see ei tohi toimuda õpilast liigselt üle koormates.

2.2. Tavaline matemaatikatund arvutiklassis

Käesolev töö on koostatud tasandusklassi (8. klass, 16 õpilast, 5 tundi nädalas)
matemaatikatundide põhjal.
Igal nädalal toimub üks matemaatikatund arvutiklassis. Julgelt võin seda tundi
nimetada matemaatika parandusõppe tunniks, sest tund toimub hoopis teisiti kui
tavaline “tahvlitund”. Mõnda teemat kinnistame, mõnda õpime n. ö. ette. Mõnikord
võistleme, mõnikord teeme “spikrit”, st. laseme arvutil mõne ülesande ära
lahendada, et siis järgmisel tunnil paberil proovida sama vastuseni jõuda.
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Õpilased on arvutitundides päris aktiivsed ja need, kel muidu matem aatikaga raskusi
on, töötavad arvutil üpris innukalt. Pole ka ime, kui “pool elu” toimub arvutis:
mängimine,

sõpradega

suhtlemine,

uudiste

lugemine,

…

Õnneks

ka

siis

matemaatikatund !
Tutvustan järgnevalt programme ja tegevusi, mida matemaatikatundides ka sutan.
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3. Kasutatavad programmid
3.1. E – õppekeskkond Miksike
3.1.1. Pranglimine1
Pranglimine on väga hea keskkond kiir - peastarvutamise harjutamiseks ja
peastarvutamises võistlemiseks. Viimased 6 aastat on korraldatud üle – eestilisi
(viimastel aastatel juba rahvusvahelisi) peastarvutamisvõistlusi. Muidugi ei jõua me
tasandusklassi õpilastega vabariiklike, maakondlike ega kooli tipptulemusteni, kuid
alati, kui jaanuarist märtsini toimuvad maakondlikud võistlusetapid, osaleme ka
meie ning teeme klassisiseseid edetabeleid, jagame auhindu ja saame hindeid.
Peastarvutamine on vajalik oskus kõigile. Peastarvutamise harjutamine Miksikese
keskkonnas [6] on atraktiivne ning õpilane saab vastuse õigsusest kohese tagasiside.
Lisaks on võimalus oma tulemust teiste ja ka iseenda eelmiste tulemustega võrrelda.
Tihti tekib hasart.
Näiteks:
 püüda oma klassi esikolmikusse
 püüda kellestki mööda
 pingutada tulemus näiteks üle 800 punkti
 proovida saada maakonnas 50 hulka
 saada õpetajast parem tulemus.
Pranglimise näidislehekülg on toodud lisas 1.

1

Nimetus “Pranglimine” on tulnud sellest, et programmi autoriks on endine Prangli kooli direktor Kalev

Põldsaar
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3.1.2. Väike MateÄss

Arvutikasutaja (õpetaja või õpilane ise) annab ette tehte (liitmine, lahutamine,
korrutamine, jagamine) ja arvude vahemiku, millistega programm

ülesandeid

genereerib. Õpilased lahendavad ülesandeid, võisteldes selles, mitu ülesannet
suudetakse lahendada 60 sekundiga. Muidugi ei ole igakord vaja läbi viia võistlust,
vaid piisab lihtsalt hea tulemuse saavutamisest. Programmi Väike MateÄss
töökeskkonna näidis on toodud lisas 2.

3.1.3. Minu Miksike

Alates 2006./2007. õppeaastast on Miksikese õppematerjalid suures osas tasulised.
Meie kool on leidnud võimaluse osta kogu kooli õpilastele Miksikese kasutamise
täispakett, seega on kogu hea Miksikese materjal meie õpilastel ja õpetajatel
kasutada.
Minu Miksike sisaldab õppematerjale peaaegu kõikides õppeainetes kõikidele
kooliastmetele. Enamus õppematerjale on tegevõpetajate koostatud, seetõttu väga
asjakohased tundides (aga ka õpilastel kodus salatrennina) kasutada.
Esitan siinkohal ühe näite geomeetriast.
Teema: Kõrvunurgad ja tippnurgad. Kahe sirge lõikamine sirgega2.

2

Materjalid on koostanud Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa
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Harjutuses on küsimused nurkade kohta, mis tekivad kahe sirge lõikumisel ning ka
nurkade kohta, mis tekivad siis, kui kahte sirget lõigata kolmanda sirgega. Õpilane peab
etteantud vastuste hulgast valima õige vastuse ning “lohistama” selle hiirega õigesse
lahtrisse. Kui vastus on õige, jääb lipik lahtrisse paika ja värvub roheliseks. (Joon. 1).

Joon. 1.

Geomeetriaülesanne

Selliste harjutusülesannete puhul


saab õpilane kohe tagasiside vastuse õigsusest (või mitteõigsusest),



aitab arvuti kasutamine arendada õpilase iseseisva töö oskust,



kompenseerib puuduvad töö- ja õppevahendid.

Tööaeg on limiteeritud (näiteks 2 minutit), õige vastuse eest saab punkte lisaks, vale
vastus võtab punkte maha. Koostatakse edetabeleid, seetõttu on õpilasel stiimul
iseenda eelmisest tulemusest paremat punktisummat saada. Kuna lõpuks hakkavad
küsimused korduma ja vastused meelde jääma, on tulemused kiired paranema. Küll
hoolsa treenimisega ka midagi meelde jääb!
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3.2. T - algebra
T –algebra on Tartu Ülikoolis väljatöötatud algebraõppimisprogramm. Programmiga on
kaasasteatud hulk ülesandeid 6. - 9. klassile, kuid õpetaja saab ka ise sobivaid ülesandeid
koostada.
Vaatame näiteks võrrandi lahendamist ( Joon. 2). Õpilane valib paremalt hallil taustal
olevast menüüst sobiva tegevuse. Valesti valitud tegevuse korral annab programm
veateate. Õige valiku korral ilmub tööväli, kuhu õpilane saab õiged numbrid, tähed või
tehted kirjutada. Iga tehtud sammu kontrollib programm, kuid tegevusi peab õpilane ise
valima ning neid ka sooritama. See on täiesti analoogiline pliiatsi – paberi tööga, kuid
tagasiside on kohene.

Joon. 2. Võrrandi lahendamine

Üks T – algebra abil lahendatud ülesanne on toodud lisas 3.
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3.3. Programm Wiris

WIRIS on veebipõhine arvutialgebra süsteem, mille abil saab arvutada, lahendada
võrrandeid ja võrrandisüsteeme, teisendada avaldisi, opereerida funktsioonidega,
joonestada graafikuid jne [5].
Kuna programm Wiris lahendab ülesanded ise ära, siis on õpetajal vaja palju nutikust, et
välja mõelda, kuidas programmi kasutamine õpilastele kasu tooks. Mina kasutasin 8.
klassis Wirist näiteks suhteliselt keeruliste, kuid lõpuks ruut – või lineaarvõrrandini
viivate avaldiste lihtsustamisel. Ühel tunnil lahendasid õpilased ülesanded arvuti abil,
järgmisel tunnil aga kirjalikult. Kuna vastused olid ette teada, oli lahendamisrõõm päris
suur.
Mõnikord selgus ka, et “programm arvutas valesti”, sest pinginaabrite vastused ei läinud
kokku. Sel kohal oli põhjust selgitada andmete, teksti, avaldise vm täpsest sisestamisest
arvutisse, vastasel juhul ei anna ka arvuti meile õiget vastust.
Kuna iseseisvas elus ei nõua tavainimeselt keegi erinevate matemaatikaülesannete
lahendamist, siis on vajadusel programm Wiris päris hea ootamatult ettetulevate
ülesannete lahendamiseks.
Programmi Wiris näide on toodud lisas 4 ning üks õpilase tööleht lisas 5.
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4. Tagasiside õpilastelt
Palusin viimases matemaatikatunnis õpilastel kirjutada 3 – 4 lauset teemal
“Matemaatikatund arvutiga või arvutita”. Mõtted, mida õpilased kirjutasid, on pigem
positiivsed.


Õppetöös võiks veelgi rohkem arvutit kasutada – ka teistes õppeainetes.



Ka igav ja keeruline ülesanne on arvutit kasutades “normaalne” lahendada



Teen arvutiga tööd meelsamini kui käsitsi



Kõik inimesed peavad oskama arvutit kasutada – on hea, et arvuti lahendab
matemaatikaülesandeid. Kui elus on midagi vaja – oskan Wirise abil lahendada



Õpilased käituvad arvutitunnis paremini kui muidu



Arvutiga saan tunnis õppida oma tempos



Arvutiga saan tunnis õppida omal tasemel



Arvutiga õpin tunnis rohkem ja kiiremini kui ilma



Ei teki mõtetki korda rikkuda, sest huvitav on



Sel päeval ei tekkinud tahtmist koolist puududa, kui arvutitund oli

Meeldiv oli õpilaste kirjapandut lugeda ning sain siit päris palju tööindu juurde.
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Kokkuvõte
Olles õpetanud matemaatikat nii kriidi ja tahvli kui ka arvuti abil, oskan näha erinevusi
ja sarnasusi. Ühtviisi tegelen mõlemal juhul õpilase ja matemaatikaga.
Parandusõppe tunnis tuleb kindlalt esikohale seada tegelemine õpilasega ja alles siis
matemaatikaga. Arvuti annab selleks head võimalused.
Töö sissejuhatuses püstitatud eesmärkide täitumise kohta

annab kõige paremini

vastuse 4. peatükk –tagasiside õpilastelt.
Järeldused:


arvuti abil matemaatika õppimine ei ole tühi ajaraiskamine



arukas arvutikasutamine on kõigile vajalik



arvuti kasutamine matemaatika õppimisel on vajalik.

Soovitan õppematerjalide koostajatel edaspidi õpikutesse ja töövihikutesse juba ka arvuti
kasutamisega seotud tööülesandeid ja materjale sisse kirjutada. Seni on enamus tööst
aineõpetaja omalooming ja väga suur lisatöö, kuid mis tasub vaeva!
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Lisa 5
Õpilase tööleht programmi Wiris kasutamiseks
Õpilase tööleht

NIMI........................

Lahenda õpikust ülesanded ……………. ja …………. kasutades ruutvõrrandite lahendamisel
arvutialgebra süsteemi Wiris.
Ülesannete lahendamiseks
 ava Internet Explorer
 sisesta aadress http://www.wiris.ee/wiris
 Järgnevast aknast vali Lahenda võrrand

 Ilmub selline blokk.

 Lahenda ülesandest ……. kõik võrrandid.
 Sisesta ülesanne nii, et vasakus ristkülikus oleks võrrandi vasak pool ning paremas ristkülikus
võrrandi parem pool
o

sulud saad nii

o

Kui võrrand on sisestatud, vajuta

o

Kui programm andis vastuse, kirjuta vastus töölehele

,

astendaja

, murrukujuline avaldise osa
märgile

 VASTUSED:
1)

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

 Lahenda ülesandest ……. kõik võrrandid. Kirjuta vastused vihikusse.
 TUBLI!




Kirjuta vihikusse arvutialgebra süsteemi Wiris veebiaadress http://www.wiris.ee/wiris/ ja
lahenda kodus ülesanne …….

 Anna tööleht õpetajale!
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