Valikkursuse	
  AKU	
  õpijuhis	
  
	
  

Õpitulemused	
  lähtudes	
  gümnaasiumi	
  riiklikust	
  õppekavast	
  
Kursuse lõpul õpilane:
• tuleb	
  toime	
  arvuti	
  kasutamisega	
  uurimistööd	
  tehes,	
  sh	
  andmeid	
  kogudes,	
  
töödeldes	
  ja	
  analüüsides	
  ning	
  uurimistulemusi	
  esitades;	
  
• suudab	
  andmete	
  kogumiseks	
  ja	
  töötlemiseks	
  valida	
  sobivad	
  meetodid	
  
ning	
  tarkvara;	
  
• suudab	
  püstitada	
  mõttekaid	
  hüpoteese	
  ja	
  katsetada	
  nende	
  kehtivust;	
  
• suudab	
  kogutud	
  uurimisandmete	
  põhjal	
  teha	
  järeldusi	
  ning	
  neid	
  
põhjendada.	
  

Kursusel	
  kasutatavad	
  õppematerjalid	
  
Kursusel kasutatakse peamise õppematerjalina gümnaasiumiõpikut “Arvuti
kasutamine uurimistöös” (Niglas, Osula, Laanpere, Pata 2012). Õpik on
elektroonilisel kujul allalaetav aadressil http://aku.opetaja.ee
Täiendavad õppematerjalid (andmestikud, näidisküsimustikud, töölehed) on
allalaetavad nii Moodle keskkonnas kui ka kursuse kodulehel http://aku.opetaja.ee.

Õppeprotsessi	
  kirjeldus	
  
Käesolev 35-tunnise mahuga kursus kestab ühe poolaasta (18 nädalat) ning on üles
ehitatud iganädalaste paaristundidena. Iga tunni algul esitab õpetaja kas uut osa
tutvustava loengu, viib läbi teemakohase arutelu õpikust võetud näite põhjal või
korraldab sissejuhatava rühmatöö. Tunnid viiakse üldjuhul läbi arvutiklassis, suurem
osa tundide ajast kulub praktiliste ülesannete lahendamisele arvuti abil.
Üldjuhul sel kursusel kodutöid ei anta, kõik ülesanded proovitakse lahendada tunni
ajal. Kõigi ülesannete lahendused laetakse õpilaste poolt üles käesoleva e-kursuse
veebikeskkonda.

Kursuse	
  näidisajakava	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.jaanuar: Mis on uurimistöö? Arvuti kasutamine uurimistöös.
3.veebruar: Töö allikatega ja infootsing. Viitamine.
10.veebruar: Andmete kogumine. Arvestustöö: töö allikatega ja infootsing.
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.
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•
•

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.

Õpitulemuste	
  hindamine	
  
AKU	
  kursuse	
  õptulemuste	
  hindamisel	
  lähtutakse	
  vastavatest	
  gümnaasiumi	
  	
  
riikliku	
  õppekava	
  üldosa	
  sätetest.	
  Õpitulemusi	
  hinnatakse	
  jooksvalt	
  esitatud
õpiülesannete	
  põhjal	
  ja	
  kokkuvõtvalt	
  kursuse	
  lõpul	
  üldjuhul	
  e-‐portfoolio	
  abil.	
  E-‐
portfoolio	
  on	
  AKU	
  kursuse	
  kontekstis	
  defineeritud	
  kui	
  Moodle keskkonnas
esitatud tööde kogum.	
  Kursuse	
  lõpul	
  koostab	
  õpilane	
  Moodlesse	
  kogutud	
  
materjalidest	
  oma	
  õpitulemusi	
  reflekteeriva kokkuvõtte.	
  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.	
  

