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Eesmärk: Eesmärgiks on kujundada ülevaade erinevatest programmeerimise 
põhimõtteid tutvustavatest keeltest ja keskkondadest, mis sobivad erinevas 
vanuses õpilastele. Luua eeldused kursusel osalejatele esmaste 
programmeerimistõdede omandamiseks, programmeerimisega tuttavatele 
aga oma silmaringi laiendamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Kursusel käsitletakse erinevaid programmeerimiskeeli ja keskkondasid, mis 
on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks erinevas vanuses 
inimestele, ennekõike aga koolilastele. Näiteks: Flowgorithm, Scratch, 
Python, Pythoni Turtlegraphics kui Logo-laadne lähenemine joonistamisele, 
MIT AppInventor, Microbit. 

Kõik kontakttunnid toimuvad praktikumidena, kus iseseisvalt materjalidele 
toetudes või õppejõu juhendamisel tutvutakse erinevate teemadega.  

Õpiväljundid: 

 

Teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi ja 
erinevusi.  
Oskab lahendada lihtsamaid ülesandeid kasutades erinevaid keeli ja 
keskkondi.  
Tunneb keskkonda Scratch ja oskab seda kasutada erinevate ülesannete 
koostamiseks ja lahendamiseks.  
Omab ülevaadet programmeerimiskeele Python põhilistest lausetest ning 
oskab koostada lahendust lihtsamatele ülesannetele, kasutades tsüklit ja 
valikut. 
On võimeline tutvuma uue programmeerimiskeskkonnaga ja viima läbi 
sissejuhatava tunni. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestuse saamiseks peavad esitatud olema individuaalsed kodutööd kõigis 
käsitletud keskkondades. Samuti tuleb teha grupitöö (vt iseseisva töö 
nõuded), mida esitletakse kaasüliõpilastele. 

Õppejõud: Inga Petuhhov, õpetaja 

Inglisekeelne 
nimetus: 

Educational Programming Languages 

Eeldusaine: Puudub 



Kohustuslik 
kirjandus: 

Keskkondade ja keelte käsiraamatud ja koduleheküljed. Kursuse 
õppematerjal. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 
töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse loengulist 
osa) 

Ainekursusel puudub selgelt eristatav loenguline osa, iseseisvaks õppimiseks 
saab kasutada samu materjale, mis kuuluvad kohustusliku kirjanduse alla. 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Arvestuse saamiseks peavad esitatud olema individuaalsed kodutööd kõigis 
käsitletud keskkondades. Samuti tuleb teha grupitöö (vt iseseisva töö 
nõuded), mida esitletakse kaasüliõpilastele. Täiendavaid eeldusi arvestusele 
pääsemiseks ei ole. 

Iseseisva töö nõuded Iseseisvateks tööks on: 

1. Igas käsitletud programmeerimiskeskkonnas ülesande lahendamine 
ja esitamine enne järgnevat kontakttundi. 

2. Grupitööna tehtav töö, millel on võimalikud variandid: ühe 
programmeerimissüsteemi tutvustustund koos tutvustava materjaliga;  
ühiselt koostatud õppematerjal mingi ainetunni (mitte informaatika) 
toetuseks. Töö sisu ja tähtaeg täpsustatakse semestri jooksul. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Kõigis kontakttundides käsitletud programmeerimiskeskkondades on 
iseseisvalt lahendatud ja esitatud kodused ülesanded. 

Grupitööna valminud programmeerimiskeskkonda või -keelt tutvustav tund 
on oma rühmakaaslastele läbiviidud või on neile tutvustatud ainetunni 
materjali. 

Kontakttundide 
toimumisajad 

 

8.02.19, kell 12:15 Tutvumine programmeerimise üldiste põhimõtete ja esmaste põhimõistetega. 
Algoritm. Olulisemad laused. Töö Scratch töökeskkonnas. Ülesannete 
lahendamine. 

8.03.19, kell 12:15 Plokkskeemi kasutamine algoritmi kirjeldamiseks. Flowgorithm. Python. 
Ülesannete lahendamine. 

22.03.19, kell 12:15 Scratchi lõbusamad võimalused. Pythoni kilpkonnagraafika. Ülesannete 
lahendamine. 

5.04.19, kell 12:15 Sardsüsteem Micro Bit (micro:bit). Tutvumine micro:bit’i võimalustega. 
Ülesannete lahendamine. 



17.05.19, kell 12:15 MIT App Inventor. Ülesannete lahendamine 

Mai – juuni 2019 Arvestus. Grupid viivad läbi tunni oma valitud programmeerimiskeskkonnas 
või valitud programmeerimiskeelega; esitlevad koostatud tunnimaterjali.  
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