
Valikkursus „Arvutigraafika (Veebidisain III)“ 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

• kasutab veebirakenduste loomisel levinud raamistikku ja kokkulepitud 

koodistandardit; 

• kasutab veebirakenduste silumisvahendeid; 

• mõistab veebirakenduste turvalisuse olulisust ning põhilisi ründevektoreid; 

• kasutab õppe- ja inglise keelset veebirakenduste loomisega seotud terminoloogiat ja 

dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles; 

• oskab arendada veebilehte lähtuvalt koskmudeli metoodikale; 

• oskab kaardistada tellija nõuded; 

• tunneb funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete erinevusi; 

• tunneb erinevaid rakenduse testimismeetodeid; 

• oskab kasutada PHP programmeerimiskeelt. 

 

2. Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse käigus omandab baasteadmised tarkvara loomise kohta. Kursuse lõpus valmib 

õpilase poolt loodud veebileht Wordpressile ning sellele vastav inglise keelne 

dokumentatsioon. Lisaks XAMPP tarkvarale tutvub õpilane andmebaaside loomisega. 

 

3.  Õpitulemused 

Õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. 

Kursuse lõpul õpilane: 

• loob iseseisvalt ja toetab veebilehte; 

• suudab formuleerida ülesannete püstitusi veebitehnoloogia valdkonnas ja võib 

kavandada lahendusi/visandeid (ülesande püstitus, lahenduse kontseptsiooni välja 

töötamine, alternatiivid, hinnangud alternatiividele); 

• oskab luua veebilehte spetsiaalselt Wordpressile; 

• oskab luua veebilehtedele inglise keelset dokumentatsiooni. 

4. Õppesisu  

Maht: 35 tundi, 3. kursus, 1 kord nädalas. 

  



 5. Õppetegevus 

1. Õppetegevus toimub arvutiklassis praktikumide ja seminaride vormis. 

2. Kursuse põhiõppematerjaliks on õpetaja poolt koostatud töölehed. 

3. Õppetööd toetab elektroonsete õppematerjalide komplekt: teooria põhiosad, 

harjutused, näited, lingid, elektroonsed töövihikud jm. 

         Aine läbituks saamiseks esitab õpilane järgnevad ülesanded: 

Hindamisülesanded/-kriteeriumid Lävend 

Referaat „Tarkvara arenduse põhitõed“ • Referaat on vormistatud vastavalt 

kooli kirjalike tööde juhendile. 

• Referaadis on käsitletud järgnevad 

punktid: 

1)Kolm õpilase poolt valitud tarkvara 

loomise metoodikat. 

2)Tellija nõudete kaardistamise võimalused. 

3)Toob välja funktsionaalsete ja 

mittefunktsionaalsete nõuete erinevused. 

4) Toob välja kaks enda poolt valitud 

tarkvara testimismetoodikad.  

• Referaadis peavad olema 

viited(õigesti vormistatud) ja 

kasutatud kirjandus! Vastaval juhul 

on tegemist plagiaadiga! 

• Referaat laetakse üles Classroomi, 

kus iga õpilane peab andma 

tagasiside vähemalt kolmele 

klassikaaslasele ning panema hinde. 

Tagasiside pikkus peab olema 

vähemalt kolm lauset ja vastab 

teemale „Mida ma sellest referaadist 

uut teada sain?“ 

 

Wordpressile arendatud veebileht • Kujundus on läbivalt ühtne 

• Lehel töötavad kõik lingid 



• Lehele on lisatud omapoolne sisu 

• Leht on skaleeruv 

• Leht vastab etteantud ülesandele 

Wordpressi veebilehe kaitsmine Õpilane käsitleb oma esitluses järgnevad 

teemad: 

1. Kuidas kaardistasid tellija nõuded? 

2. Nimeta 2 funktsionaalset ja 2 

mittefunktsionaalset nõuet. 

3. Millisest arendusmetoodikast 

lähtusid? 

4. Millist metoodikat tarkvara testimisel 

kasutasid? 

5. Kuidas sujus arendus? Mis läks hästi 

ja mis läks halvasti? 

 

 

6. Füüsiline õpikeskkond 

Arvutiklassis on tagatud järgmiste vahendite kasutamine: 

1) igal õpilasel eraldi arvutitöökoht; 

2) Tarkvaradest kasutab õpilane XAMPP, Notepad++; 

3) esitlustehnika; 

4) failide salvestamise võimalus võrgukettale;  

5) arvutitöökohtadel reguleeritavad toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted. 

 

7. Hindamine 

Õpitulemusi hinnatakse õppetegevuses etteantud ülesannete põhjal. Õpilased teevad 

iseseisvalt klassis või kodus 3 arvestustööd, mille alusel määratakse hinne. Kursuse lõpul 

koostab õpilane esitluse oma loodud veebilehe kohta, mida ta esitab oma klassikaaslastele. 

Loodud veebilehe kaitsmise põhjal saadud hinne on kursuse koondhindeks. 

 


