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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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1 Kursuse tutvustus

Kursuse käigus on Teil võimalik õppida kasutama arvutit lähtuvalt erialasest vajadusest. Kursus
on üles ehitatud protsessipõhiselt – lähtudes lihtsustatud projekti planeerimisest ja
läbiviimisest. Ainekursuse käigus õpitakse arvuti efektiivset kasutamist kõikidel projekti
etappidel. 

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:

 Vahendid ühistööks
 Projekti kavandi koostamine
 Kodulehe loomine
 Ankeetide koostamine
 Hulgikirjade koostamine
 Andmete analüüs
 Esitluse koostamine

Informaatika ainekursusel õppimine on toetatud läbi õpikeskkonna Moodle. Moodles saab õppija
tutvuda ainekava ja tegevuskavaga. Tegevuskava annab ülevaate õppeprotsessist, seostades
ajakava, kursuse teemasid, ülesandeid ja tegevusi ning tähtaegu. Läbi Moodle keskkonna
esitab õppija õppeülesanded õppejõule hindamiseks ja saab tagasisidet oma õpingutele
(õppeülesannetele).

Ainekursuse lõpus on kõigil kursuse läbinutel võimalus anda anonüümselt tagasisidet Moodle
keskkonnas ainekursusele ja õppejõu tööle. Õppija arvamus on väga oluline ainekursuse ja
õppejõu töö arendamisel.

Alammenüü

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine
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2 Vahendid ühistööks

Grupi- ja/või rühmatööd tehes on teatud juhtudel otstarbekas kasutada ühiseid töövahendeid.
Infotehnoloogia pakub grupitöö rakendamiseks väga mugavaid võimalusi - paberi ja pliiatsi
asemel on võimalik kasutada veebipõhiseid tarkvarasid, mis võimaldavad osaleda grupitöös
ajast ja kohast sõltumata.

Grupitööks sobiva vahendi valik sõltub ühistöö iseloomust ja eesmärkidest. Käesoleva
informaatika kursuse raames tuleks vahendi valikul silmas pidada järgmist:

vahendit peab saama kasutada ajast ja kohast sõltumatult, eeldusel, et on olemas arvuti
ja Intenetiühendus
vahend peab võimaldama luua dokumente ühistööna ka reaalajas (erinevate inimeste
samaaegne töö ühe dokumendiga)
tehtud töid (dokumente) peab olema võimalik eksportida ehk allalaadida (Download)
sobivas failivormingus kasutamiseks väljaspool veebipõhist keskkonda
vahend peab olema vabavaraline ehk kasutamiseks tasuta
vahend kasutamine peab olema kiiresti õpitav ja seda peab olema ka lihtne kasutada

Varje Tipp on koondanud ja ühiskirjutamiseks välja pakkunud järgmised vahendid:

WIKI vahend http://pbworks.com
Juhend: http://vistutamine.pbworks.com
Näited: http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-
otildeppetoumloumls.html
Inglise keele õpik:
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage 
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul

Google võimalused
Google võimalused. Video ettekanne Taimi Dreier http://uttv.ee/naita?id=4965
Google koduleht http://sites.google.com
Google ühiskirjutamiseks http://docs.google.com

Esitlused
Docs ja Spreadsheets
Küsimustikud

Näited http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
Maps http://maps.google.com
Gmail http://gmail.com
Translate http://translate.google.ee

Veebiviidete lühendaja
http://tinyurl.com/

Ühistahvel
Writeboard http://writeboard.com
Wallwisher http://www.wallwisher.com/ Juhend
http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174

Hääletusvahend
Doodle http://www.doodle.com

ZOHO vahendid http://www.zoho.com

Juhendid http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://pbworks.com/
http://vistutamine.pbworks.com/
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul
http://uttv.ee/naita?id=4965
http://sites.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
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kasutamine

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. 2011. Ühiskirjutamine. http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe
(10.11.2011)

Alammenüü

Google Docs
Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine
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3 Projekti kavandi koostamine

Enne projekti kavandi koostamisega alustamis on soovitav tutvuda projektijuhtimise
materjalidega, et mõista projektide olemust ja kavandamise põhimõtteid. Käesoleva
informaatika ainekursuse raames tuleb koostada ja vormistada lihtsustatud projekti kavand
(vt õppeülesanne 3.1). 

Projektikavandi vormistamisel lähtutakse pikkade tekstide vormistamise reeglitest ja/või
kehtivast kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendist.

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega, nt Microsoft Word,
OpenOffice.org Writer, Google Docs Document jt ja igaühel neist on oma viis infot salvestada
(vt Tekstiredaktorid ja failivormingud).

Teksti sisestamine on tegevus, milleta ei sünni ei kirja ega ühtki teist dokumenti, rääkimata
raamatust, kuid kahjuks on teksti sisestamine äärmiselt halvasti automatiseeritav. Selleks, et
teksti sisestamisele ja vormistamisele ning hiljem ka redigeerimisele kuluks võimalikult vähe
aega, on mõistlik järgida mõningaid reegleid (vt Teksti sisestamise reeglid).

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise
komponentidel kui vormindamisel. Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja
atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega (Dokumentide
vormistamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus.
Mägi, J. 2011. Projekti planeerimine. E-kursuse "Organisatsioon ja juhtimine" materjal.
http://web.ametikool.ee/jane/okj/ (10.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

Alammenüü

Tekstiredaktorid ja failivormingud
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4 Kodulehe loomine

Projektile kodulehe loomiseks sobib kasutada lihtsaid veebipõhiseid veebilehtede loomise
vahendeid/veebitööriistu (vt Vahendid kodulehe loomiseks), mis on kasutamiseks üldjuhul
tasuta.

Vahendi valikul võiks silmas pidada järgmist:

vahend peaks võimaldama ajaveebi pidamist (nt mida saab kasutada uudiste
edastamiseks)
Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus
postitused on tagurpidi ajalises järjekorras - esimesena ilmub alati viimasena lisatud
tekst, foto või audioklipp.
vahend peaks võimaldama ühistööd, et erinevad projektiga seotud inimesed saaksid
veebilehte arendada ja sinna infot (nt uudiseid) lisada

Kodulehel avaldatud materjale/loomingut aitab autoritel paindlikult kaitsta Creative Commons
http://creativecommons.org (edaspisi CC). CC põhineb traditsioonilisel „kõik õigused kaitstud”
litsentsi kontseptsioonil pakkudes vabatahtlikku loomingu litsentseerimist osaliste õiguste
kaitsmisega.

CC aitab oma loomingut publitseerida on-line (internetis) ning võimaldab samal ajal autoril
kasutajatele teada anda, mida publitseeritud tööga võib ja mida ei või teha. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. Creative Commons. Õpiobjekt.
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html (10.11.2011)

Alammenüü

Vahendid kodulehe loomiseks
Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine
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5 Ankeetide koostamine

Veebipõhiste ankeetide ja küsimustike koostamiseks on mitmeid vahendeid/keskkondi - eFormular, Google
Form, Zoho Creator jt.

Nimetatud vahendid sobivad näiteks:

ürituse internetipõhise registreerimisankeedi koostamiseks
küsitluse, uurimuse läbiviimiseks
tagasisideküsitluse koostamiseks ja läbiviimiseks
jne

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Google
Form

http://docs.google.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-
loomine-googleform (01.11.2011)

Google Form
on ankeetide
koostamise
vahend.
Loodud
ankeeti on
võimalik
avaldada
veebis ja
jagada teiste
kasutajatega.

e-
Formular

http://www.eformular.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-
ksimustiku-loomine (01.11.2011)

eFormular on
unikaalne
elektrooniline
vahend, mis
võimaldab
kerge vaevaga
koostada
elektroonilisi
ankeete
(formulare)
ning nende
abil Interneti
kaudu
küsitlusi läbi
viia ja
andmeid
koguda. 
eFormulari
kasutamine on
tasuta kuni 10
vastajaga
küsitlustele.
Tasuliseks
muutub
küsitlus alates
11.
kasutajast.

Zoho
creator

http://www.zoho.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

Zoho Creator
on
veebipõhiste
andmebaaside
rakendus, mis
võimaldab
lihtsate
vahenditega
andmeid
hallata, MS
Exceli või
Office
andmetabeleid
veebipõhisteks
konverteerida,

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.eformular.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
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luua
suuremahulisi
rakendusi,
veebiküsitlusi
ning lisada
need oma
veebilehele
või ajaveebi.

Doodle http://www.doodle.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-
organiseerimise-tarkvara-doodle (01.11.2011)

Doodle
võimaldab
leida
meeskonnale
sobivaima aja
koosolekuks.
Kasutades
Doodle’t saate
lihtsalt, kiirelt
ja mugavalt
luua
veebiküsitluse,
kus osalejad
saavad
märkida neile
sobivad ajad
koosolekuks
planeeritud
aegadest ning
automaatselt
saadetakse
küsitluse
koostajale info
vastaja kohta.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Aluoja, L. 2009. Ankeedi/küsitluse loomine. Google Form.
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform (01.11.2011)
Aluoja, L. 2009. Internetipõhiste küsitluste võimalused eFormular.
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Koosolekute organiseerimise tarkvara Doodle. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri.
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/ (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Zoho Creator. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-
uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator (01.11.2011)

Alammenüü

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine
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6 Hulgikirjade koostamine

Kui soovite saata kõigile projektis osalejatele/üritusest osavõtjatele kirja või meilisõnumi, mis
sisaldab iga inimese jaoks erinevat isiklikku teavet, siis on hea võimalus kasutada MS Wordi
kirjakooste funktsiooni. 

Kirjade, meilisõnumite või ümbrike loomine ükshaaval võtaks tunde. Kirjakooste kasutamisel
tuleb lihtsalt luua üksainus dokument, mis sisaldab igas kirjas samaks jäävat teavet, ning lisada
sinna kohatäited iga adressaadi osas erineva teabe jaoks. Word hoolitseb ülejäänu eest juba
ise.

Kirjakooste koosneb alati kolmest elemendist.

1. Põhidokument, millega alustate.
2. Adressaaditeave (nt iga adressaadi nimi ja aadress), mille soovite põhidokumendiga

ühendada.
3. Valmisdokumendid, mis sisaldavad põhidokumendi teavet ja iga adressaadi

kordumatut teavet.

Kirjakooste funktsiooni saab kasutada ka näiteks diplomite, tõendite, nimesiltide ja miks ka
mitte lepingute koostamiseks.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Metshein, M. 2011. Kirjakooste/hulgikiri. Microsoft Word 2007.
http://metshein.com/content/view/431/52/ (11.11.2011)

Alammenüü

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine
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7 Andmete analüüs

Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed salvestuvad tabelisse. Küsitluste
tulemusi on võimalik Google Docs keskkonnas vaadata ka graafiliselt, st tulemused on esitatud
ka diagrammidena. 

Kui küsitlusvormi abil kogutud andmeid on vaja täiendavalt analüüsida (lisaks tulemuste
graafilisele esitusele), siis sealsamas Google Docs keskkonnas on võimalik andmeid sorteerida,
filtreerida ja teha andmete analüüsiks risttabeleid. Andmetabeli ehk andmeloendi saab ka
Google Docsist alla laadida (Download) .xls failivormingus ja seejärel seda töödelda
tabelitöötlusprogrammiga (nt MS Excel).

Alammenüü

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs
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8 Esitluse koostamine

Esitluste koostamiseks kasutatakse esitlusgraafika programme ehk tarkvara, mis võimaldavad
informatsiooni esitada slaidide kujul. Tüüpiliselt koosneb esitlustarkvara järgmistest osadest:

erineva kujundusega mallid esitluste jaoks;
vahendid erineva paigutusega slaidide lisamiseks ja kustutamiseks;
vahendid teksti slaididele sisestamiseks ja vormindamiseks;
vahendid piltide ja meediafailide lisamiseks slaididele;
vahendid esitluse näitamiseks.

Esitlusi on võimalik välja trükkida, avaldada veebis (näiteks Google Docs), laadida erinevatesse
internetikeskkondadesse (näiteks SlideShare), salvestada üksikute piltidena ning kasutada
videote koostamisel.

Esitlusi saad luua järgmiste esitlusgraafika programmidega:

Microsoft PowerPoint(vt õppematerjal Esitlusgraafika)
OpenOffice.org Impress (vt õppematerjal Impress)
Google Docs (Presentations) (vt Esitluse loomine Googel Docsi abil)

Kasutatud ja soovitavad allikad

Kuidas teha head kaitsmise ettekannet.
http://www.cs.ut.ee/avatud/Kuidas_teha_head_kaitsmise_ettekannet.pdf (11.11.2011)
Põldoja, H. 2011. Esitlusgraafika programm. http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-
programm (20.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Esitlusgraafika. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html (01.11.2011)

Alammenüü

Soovitusi esitluse koostamiseks
Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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1 Kursuse tutvustus

Kursuse käigus on Teil võimalik õppida kasutama arvutit lähtuvalt erialasest vajadusest. Kursus
on üles ehitatud protsessipõhiselt – lähtudes lihtsustatud projekti planeerimisest ja
läbiviimisest. Ainekursuse käigus õpitakse arvuti efektiivset kasutamist kõikidel projekti
etappidel. 

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:

 Vahendid ühistööks
 Projekti kavandi koostamine
 Kodulehe loomine
 Ankeetide koostamine
 Hulgikirjade koostamine
 Andmete analüüs
 Esitluse koostamine

Informaatika ainekursusel õppimine on toetatud läbi õpikeskkonna Moodle. Moodles saab õppija
tutvuda ainekava ja tegevuskavaga. Tegevuskava annab ülevaate õppeprotsessist, seostades
ajakava, kursuse teemasid, ülesandeid ja tegevusi ning tähtaegu. Läbi Moodle keskkonna
esitab õppija õppeülesanded õppejõule hindamiseks ja saab tagasisidet oma õpingutele
(õppeülesannetele).

Ainekursuse lõpus on kõigil kursuse läbinutel võimalus anda anonüümselt tagasisidet Moodle
keskkonnas ainekursusele ja õppejõu tööle. Õppija arvamus on väga oluline ainekursuse ja
õppejõu töö arendamisel.

Alammenüü

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine
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2 Vahendid ühistööks

Grupi- ja/või rühmatööd tehes on teatud juhtudel otstarbekas kasutada ühiseid töövahendeid.
Infotehnoloogia pakub grupitöö rakendamiseks väga mugavaid võimalusi - paberi ja pliiatsi
asemel on võimalik kasutada veebipõhiseid tarkvarasid, mis võimaldavad osaleda grupitöös
ajast ja kohast sõltumata.

Grupitööks sobiva vahendi valik sõltub ühistöö iseloomust ja eesmärkidest. Käesoleva
informaatika kursuse raames tuleks vahendi valikul silmas pidada järgmist:

vahendit peab saama kasutada ajast ja kohast sõltumatult, eeldusel, et on olemas arvuti
ja Intenetiühendus
vahend peab võimaldama luua dokumente ühistööna ka reaalajas (erinevate inimeste
samaaegne töö ühe dokumendiga)
tehtud töid (dokumente) peab olema võimalik eksportida ehk allalaadida (Download)
sobivas failivormingus kasutamiseks väljaspool veebipõhist keskkonda
vahend peab olema vabavaraline ehk kasutamiseks tasuta
vahend kasutamine peab olema kiiresti õpitav ja seda peab olema ka lihtne kasutada

Varje Tipp on koondanud ja ühiskirjutamiseks välja pakkunud järgmised vahendid:

WIKI vahend http://pbworks.com
Juhend: http://vistutamine.pbworks.com
Näited: http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-
otildeppetoumloumls.html
Inglise keele õpik:
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage 
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul

Google võimalused
Google võimalused. Video ettekanne Taimi Dreier http://uttv.ee/naita?id=4965
Google koduleht http://sites.google.com
Google ühiskirjutamiseks http://docs.google.com

Esitlused
Docs ja Spreadsheets
Küsimustikud

Näited http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
Maps http://maps.google.com
Gmail http://gmail.com
Translate http://translate.google.ee

Veebiviidete lühendaja
http://tinyurl.com/

Ühistahvel
Writeboard http://writeboard.com
Wallwisher http://www.wallwisher.com/ Juhend
http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174

Hääletusvahend
Doodle http://www.doodle.com

ZOHO vahendid http://www.zoho.com

Juhendid http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://pbworks.com/
http://vistutamine.pbworks.com/
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul
http://uttv.ee/naita?id=4965
http://sites.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
http://maps.google.com/
http://gmail.com/
http://translate.google.ee/
http://tinyurl.com/
http://writeboard.com/
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.doodle.com/
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kasutamine

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. 2011. Ühiskirjutamine. http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe
(10.11.2011)

Alammenüü

Google Docs
Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine
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3 Projekti kavandi koostamine

Enne projekti kavandi koostamisega alustamis on soovitav tutvuda projektijuhtimise
materjalidega, et mõista projektide olemust ja kavandamise põhimõtteid. Käesoleva
informaatika ainekursuse raames tuleb koostada ja vormistada lihtsustatud projekti kavand
(vt õppeülesanne 3.1). 

Projektikavandi vormistamisel lähtutakse pikkade tekstide vormistamise reeglitest ja/või
kehtivast kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendist.

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega, nt Microsoft Word,
OpenOffice.org Writer, Google Docs Document jt ja igaühel neist on oma viis infot salvestada
(vt Tekstiredaktorid ja failivormingud).

Teksti sisestamine on tegevus, milleta ei sünni ei kirja ega ühtki teist dokumenti, rääkimata
raamatust, kuid kahjuks on teksti sisestamine äärmiselt halvasti automatiseeritav. Selleks, et
teksti sisestamisele ja vormistamisele ning hiljem ka redigeerimisele kuluks võimalikult vähe
aega, on mõistlik järgida mõningaid reegleid (vt Teksti sisestamise reeglid).

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise
komponentidel kui vormindamisel. Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja
atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega (Dokumentide
vormistamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus.
Mägi, J. 2011. Projekti planeerimine. E-kursuse "Organisatsioon ja juhtimine" materjal.
http://web.ametikool.ee/jane/okj/ (10.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

Alammenüü

Tekstiredaktorid ja failivormingud
Dokumentide vormistamine
Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine
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4 Kodulehe loomine

Projektile kodulehe loomiseks sobib kasutada lihtsaid veebipõhiseid veebilehtede loomise
vahendeid/veebitööriistu (vt Vahendid kodulehe loomiseks), mis on kasutamiseks üldjuhul
tasuta.

Vahendi valikul võiks silmas pidada järgmist:

vahend peaks võimaldama ajaveebi pidamist (nt mida saab kasutada uudiste
edastamiseks)
Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus
postitused on tagurpidi ajalises järjekorras - esimesena ilmub alati viimasena lisatud
tekst, foto või audioklipp.
vahend peaks võimaldama ühistööd, et erinevad projektiga seotud inimesed saaksid
veebilehte arendada ja sinna infot (nt uudiseid) lisada

Kodulehel avaldatud materjale/loomingut aitab autoritel paindlikult kaitsta Creative Commons
http://creativecommons.org (edaspisi CC). CC põhineb traditsioonilisel „kõik õigused kaitstud”
litsentsi kontseptsioonil pakkudes vabatahtlikku loomingu litsentseerimist osaliste õiguste
kaitsmisega.

CC aitab oma loomingut publitseerida on-line (internetis) ning võimaldab samal ajal autoril
kasutajatele teada anda, mida publitseeritud tööga võib ja mida ei või teha. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. Creative Commons. Õpiobjekt.
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html (10.11.2011)

Alammenüü

Vahendid kodulehe loomiseks
Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine
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5 Ankeetide koostamine

Veebipõhiste ankeetide ja küsimustike koostamiseks on mitmeid vahendeid/keskkondi - eFormular, Google
Form, Zoho Creator jt.

Nimetatud vahendid sobivad näiteks:

ürituse internetipõhise registreerimisankeedi koostamiseks
küsitluse, uurimuse läbiviimiseks
tagasisideküsitluse koostamiseks ja läbiviimiseks
jne

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Google
Form

http://docs.google.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-
loomine-googleform (01.11.2011)

Google Form
on ankeetide
koostamise
vahend.
Loodud
ankeeti on
võimalik
avaldada
veebis ja
jagada teiste
kasutajatega.

e-
Formular

http://www.eformular.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-
ksimustiku-loomine (01.11.2011)

eFormular on
unikaalne
elektrooniline
vahend, mis
võimaldab
kerge vaevaga
koostada
elektroonilisi
ankeete
(formulare)
ning nende
abil Interneti
kaudu
küsitlusi läbi
viia ja
andmeid
koguda. 
eFormulari
kasutamine on
tasuta kuni 10
vastajaga
küsitlustele.
Tasuliseks
muutub
küsitlus alates
11.
kasutajast.

Zoho
creator

http://www.zoho.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

Zoho Creator
on
veebipõhiste
andmebaaside
rakendus, mis
võimaldab
lihtsate
vahenditega
andmeid
hallata, MS
Exceli või
Office
andmetabeleid
veebipõhisteks
konverteerida,

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.eformular.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.zoho.com/
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
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luua
suuremahulisi
rakendusi,
veebiküsitlusi
ning lisada
need oma
veebilehele
või ajaveebi.

Doodle http://www.doodle.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-
organiseerimise-tarkvara-doodle (01.11.2011)

Doodle
võimaldab
leida
meeskonnale
sobivaima aja
koosolekuks.
Kasutades
Doodle’t saate
lihtsalt, kiirelt
ja mugavalt
luua
veebiküsitluse,
kus osalejad
saavad
märkida neile
sobivad ajad
koosolekuks
planeeritud
aegadest ning
automaatselt
saadetakse
küsitluse
koostajale info
vastaja kohta.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Aluoja, L. 2009. Ankeedi/küsitluse loomine. Google Form.
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform (01.11.2011)
Aluoja, L. 2009. Internetipõhiste küsitluste võimalused eFormular.
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Koosolekute organiseerimise tarkvara Doodle. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri.
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/ (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Zoho Creator. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-
uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator (01.11.2011)

Alammenüü

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine
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6 Hulgikirjade koostamine

Kui soovite saata kõigile projektis osalejatele/üritusest osavõtjatele kirja või meilisõnumi, mis
sisaldab iga inimese jaoks erinevat isiklikku teavet, siis on hea võimalus kasutada MS Wordi
kirjakooste funktsiooni. 

Kirjade, meilisõnumite või ümbrike loomine ükshaaval võtaks tunde. Kirjakooste kasutamisel
tuleb lihtsalt luua üksainus dokument, mis sisaldab igas kirjas samaks jäävat teavet, ning lisada
sinna kohatäited iga adressaadi osas erineva teabe jaoks. Word hoolitseb ülejäänu eest juba
ise.

Kirjakooste koosneb alati kolmest elemendist.

1. Põhidokument, millega alustate.
2. Adressaaditeave (nt iga adressaadi nimi ja aadress), mille soovite põhidokumendiga

ühendada.
3. Valmisdokumendid, mis sisaldavad põhidokumendi teavet ja iga adressaadi

kordumatut teavet.

Kirjakooste funktsiooni saab kasutada ka näiteks diplomite, tõendite, nimesiltide ja miks ka
mitte lepingute koostamiseks.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Metshein, M. 2011. Kirjakooste/hulgikiri. Microsoft Word 2007.
http://metshein.com/content/view/431/52/ (11.11.2011)

Alammenüü

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine
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7 Andmete analüüs

Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed salvestuvad tabelisse. Küsitluste
tulemusi on võimalik Google Docs keskkonnas vaadata ka graafiliselt, st tulemused on esitatud
ka diagrammidena. 

Kui küsitlusvormi abil kogutud andmeid on vaja täiendavalt analüüsida (lisaks tulemuste
graafilisele esitusele), siis sealsamas Google Docs keskkonnas on võimalik andmeid sorteerida,
filtreerida ja teha andmete analüüsiks risttabeleid. Andmetabeli ehk andmeloendi saab ka
Google Docsist alla laadida (Download) .xls failivormingus ja seejärel seda töödelda
tabelitöötlusprogrammiga (nt MS Excel).

Alammenüü

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs
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8 Esitluse koostamine

Esitluste koostamiseks kasutatakse esitlusgraafika programme ehk tarkvara, mis võimaldavad
informatsiooni esitada slaidide kujul. Tüüpiliselt koosneb esitlustarkvara järgmistest osadest:

erineva kujundusega mallid esitluste jaoks;
vahendid erineva paigutusega slaidide lisamiseks ja kustutamiseks;
vahendid teksti slaididele sisestamiseks ja vormindamiseks;
vahendid piltide ja meediafailide lisamiseks slaididele;
vahendid esitluse näitamiseks.

Esitlusi on võimalik välja trükkida, avaldada veebis (näiteks Google Docs), laadida erinevatesse
internetikeskkondadesse (näiteks SlideShare), salvestada üksikute piltidena ning kasutada
videote koostamisel.

Esitlusi saad luua järgmiste esitlusgraafika programmidega:

Microsoft PowerPoint(vt õppematerjal Esitlusgraafika)
OpenOffice.org Impress (vt õppematerjal Impress)
Google Docs (Presentations) (vt Esitluse loomine Googel Docsi abil)

Kasutatud ja soovitavad allikad

Kuidas teha head kaitsmise ettekannet.
http://www.cs.ut.ee/avatud/Kuidas_teha_head_kaitsmise_ettekannet.pdf (11.11.2011)
Põldoja, H. 2011. Esitlusgraafika programm. http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-
programm (20.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Esitlusgraafika. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html (01.11.2011)

Alammenüü

Soovitusi esitluse koostamiseks
Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?1_Kursuse_tutvustus:%D5ppe%FClesanne_1.1._Isiklike_eesm%E4rkide_seadmine[30.04.2013 12:37:02]

 

 

Avaleht > 1 Kursuse tutvustus > Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus

Õppeülesanne 1.1. Isiklike
eesmärkide seadmine

2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppija juhis:

1. Tutvu Moodle keskkonnas 
ainekavaga 
tegevuskavaga

2. Sõnasta oma isiklikud eesmärgid ainekursuse läbimiseks
3. Esita töö Moodles selleks ettenähtud kohas tegevuskavas märgitud tähtajaks
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Informaatika - Google Docs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks:Google_Docs[30.04.2013 12:37:09]

 

 

Avaleht > 2 Vahendid ühistööks > Google Docs Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks

Google Docs
Õppeülesanne 2.1.
Meeskondade (paaride)
moodustamine

3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Google Docs

2006. aasta sügisel tõi Google välja veebipõhise kontoritarkvara paketi Google Docs
(docs.google.com)

Google Docs sisaldab:

esitlusprogrammi Presentation
tekstiredaktorit Document
tabelarvutust Spreadsheet
ankeetide koostamise vahendit Forms
joonistusprogrammi Drawing

Selle teenuse peamised eelised on:

võimalus luua oma dokumente veebipõhiselt, vajalik on vaid internetiühendus
võimalus salvestada oma dokumente Google’i serveris, mis teeb need on
kättesaadavaks igal ajal ja igal pool maailmas, kus on olemas internetiühendus
võimalus organiseerida kollektiivset tööd (colloboration) dokumentidega
tehtud töid on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega, saab
määrata, kellele kättesaadav
olemas on versioonihaldus, st et saab taastada eelnevaid versioone, kui miski
valesti läheb
võimalik on “importida” (Upload) mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google
Docsi keskkonda ja "eksportida" (Download) valmis töö sobivas failivormingus
kasutamiseks väljaspool Google Docsi keskkonda
Tasuta, praktiliselt reklaamivaba

Goodle Docs toetab nii importimisel kui eksportimisel järgmisi failivorminguid:

document (kuni 500KB teksti) 
lihtsalt tekst (.txt)
Microsoft Word (.doc, .docx), 
Rich Text (.rtf), 
OpenDocument Text (.odt)
StarOffice (.sxw)

presentation (kuni 10MB)
Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps)

spreadsheet (kuni 1MB)
Comma Separated Value (.csv).
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
OpenDocument Spreadsheet (.ods).

PDF File (kuni 10MB)

Kahjuks ei ole lubatud üles laadida .html faile. Aga Googlel on olemas oma Google Sites, millega saab veebilehekülgi luua!

Kasutatud ja soovitavad allikad

Laugasson, E. 2001. Veebipõhine kontoritarkvara Google Docs.
http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf (20.11.2011)
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Informaatika - Google Docs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks:Google_Docs[30.04.2013 12:37:09]
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Informaatika - Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

http://www.tps.edu.ee/...maatika/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks:%D5ppe%FClesanne_2.1._Meeskondade_%28paaride%29_moodustamine[30.04.2013 12:37:10]

 

 

Avaleht > 2 Vahendid ühistööks > Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride)
moodustamine

Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks

Google Docs
Õppeülesanne 2.1.
Meeskondade (paaride)
moodustamine

3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppija juhis:

moodustage meeskonnad/paarid
koostage ühistöö vahendit Google Docs kasutades meeskonna/paari kohta tutvustav
tekstidokument
kujundage dokument (võite lisada ka pilte)
jagage (Share) dokumenti nendega, kellel on dokumendi aadress
lisage aadress vastavasse foorumisse (pealkirjaks meeskonna liikmete nimed) Moodles
tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Tekstiredaktorid ja failivormingud

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Tekstiredaktorid_ja_failivormingud[30.04.2013 12:37:12]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Tekstiredaktorid ja failivormingud Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine
Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Tekstiredaktorid ja failivormingud

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega. Igaühel neist on oma
viis infot salvestada. See viis väljendub failivormingus ja failinime laiendis.

Lihttekst on masinloetav ja kõige kergemini porditav tekstivorming, sest seda toetavad
praktiliselt kõik rakendused kõigil arvutiplatvormidel. TXT failivorming (inglise keeles tuntud ka
kui "plain text" või lihtsalt "text file") on lihtsaim elektroonilise tekstidokumendi vorming,
sisaldades vaid kirjavahemärke, tühikuid ja reavahetusi, sellest ka nimetus lihttekst (plain text).
Levinuim failinime laiend on .txt (kasutusnäide: "mingifail.txt").

Käesoleval ajal (aastal 2011) on levinumad tekstitöötlusprogrammid ja nende vaikimisi
salvestatavad failivormingud (failinime laiendid):

Microsoft Office Word 2010 - .docx
Microsoft Office Word 2007 - .docx
Microsoft Office Word 2003 - .doc
OpenOffice.org Writer 3.1 - .odt
Universaalne failiformaat - .rtf

Word 2007-2010 ja Writer oskavad avada kõiki neid failivorminguid. Word 2003 oskab lisaks
oma vormingule (.doc) vastava lisatarkvara abil avada ka .docx vormingus faile. Rich Text
Format (.rtf) vormingus faile oskavad avada praktiliselt kõik maailmas leiduvad
tekstiredaktorid.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2011. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html (01.11.2011)
Txt. Vikipeedia. http://et.wikipedia.org/wiki/Txt (01.11.2011)
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Informaatika - Dokumentide vormistamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine[30.04.2013 12:37:13]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Dokumentide vormistamine

Dokument on tekstitöötluse seisukohast igasugune kirjutis, mille pikkus võib olla
paarileheküljelisest kirjast kuni raamatuni.

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise
komponentidel kui vormindamisel. Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja
atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega.

Dokumendis on elementaarühikuks märk (sümbol). Märkidest moodustuvad sõnad ja neist
omakorda laused ja lausetest lõigud jne (vt Tekstidokumendi struktuur). Igal komponendil on
teatud omadused, mida saab muuta, ning nendega on seotud teatud hulk tegevusi, mida saab
täita. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus. 
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

Alammenüü

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine
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Informaatika - Lehekülje küljendusest

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Lehek%FClje_k%FCljendusest[30.04.2013 12:37:14]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine > Lehekülje
küljendusest

Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Lehekülje küljendusest

Teksti paigutus lehel sõltub lehekülje küljendusest ehk 

valitud paberilehe mõõtmetest (Size) ja 
määratud vabadest servadest - veeristest (Margins).

Joonis 1. Lehe küljendamine
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Informaatika - Märgivormindus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:M%E4rgivormindus[30.04.2013 12:37:16]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine > Märgivormindus Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Märgivormindus

Märkidega seotud vormindust nimetatakse märgivorminduseks. Märgivorminduseks kasutatakse: 

erinevaid kirju (fonte), 
kirjasuurusi, 
laade, 
värve, 
markeerimist jm. 

Tekstimärkide vormindamiseks tuleb vormindatavad märgid (täht, sõna, lause lõik, pikem tekst) valida ja siis
klõpsata lindi või mininupuriba vastaval nupul.

Joonis 2. Märgivormindus
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Informaatika - Lõiguvormindus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:L%F5iguvormindus[30.04.2013 12:37:17]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine > Lõiguvormindus Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Lõiguvormindus

Lõikudega seotud vormindust nimetatakse lõiguvorminduseks. Lõiguvorminduseks kasutatakse: 

teksti erinevaid joondamisviise
reavahet (parema loetavuse saavutamiseks pikkades tekstides tavaliselt 1,5)
lõikude eraldamist täiendava vaba ruumiga või kasutades taandrida (üldjuhul arvutikirjas taandrida ei
kasutata) 
loetelusid jm.

Ühe lõigu vormindamiseks piisab sisestuskursori paigutamisest sellesse lõiku ja seejärel vorminduse valimisest
lindilt. Enamate lõikude vormindamiseks tuleb nad esmalt kasvõi osaliselt valida ja siis rakendada soovitud
vorming lindilt.

Joonis 3. Lõiguvormindus
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Informaatika - Sisukorra koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Sisukorra_koostamine[30.04.2013 12:37:18]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine > Sisukorra
koostamine

Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisukorra koostamine

Selleks, et saaks lasta arvutiprogrammil automaatselt koostada sisukorda, tuleb kõik sisukorras
kajastatavad pealkirjad vormindada pealkirjalaadidena (vt Laadide e stiilide kasutamine).

Kui kõik pealkirjad, mida soovitakse kajastada sisukorras on vormindatud pealkirjalaadidena,
siis saab luua sisukorra selleks ettenähtud kohta dokumendis (enamasti dokumendi algusesse)
(vt Sisukorra koostamine).

Kui olete juba sisukorra loonud, siis soovite seda ilmselt säilitada. Dokumendile pealkirju või
uut sisu lisades tuleb uued pealkirjad ja muutunud leheküljenumbrid ka sisukorda sisse
viia. Sisukorra värskendamiseks tuleb sisukord kõigepealt valida ning seejärel vajutada
klahvi F9 (vt Sisukorra kaasajastamine).

Koostatud sisukorras on pikema tekstidokumendi peatükkide, teemade, osade jne
pealkirjad loetletud koos leheküljenumbritega. Seega peaks dokumendis olema leheküljed
nummerdatud (vt Leheküljenumbrite lisamine). Lehekülje number tuleb tavaliselt lisada
kõikidele lehtedele va mõned erandid. Näiteks tiitellehelt või esikaanelt tuleb
leheküljenumber eemaldada (vt Esilehelt leheküljenumbri eemaldamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Leheküljenumbrid. Word 2007 spikker ja õpetused. http://office.microsoft.com/et-
ee/word-help/CH010062619.aspx (11.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)
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Informaatika - Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

http://www.tps.edu.ee/...rmaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:%D5ppe%FClesanne_3.1._Projekti_kavandi_koostamine_ja_vormistamine[30.04.2013 12:37:20]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine
ja vormistamine

Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine
Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

Õppija juhis:

1. Lisage töö teema ja muud projekti kohta käivad andmed Projektirühmade info Wiki-sse
2. Koostage projekti kavand (töö põhiosa ~4-6 lk, A4), mille üldine struktuur toodud

allpool
3. Vormistage õppeülesanne tekstidokumendina (doc või rtf vormingus) vastavalt pikkade

tekstide vormistamise reeglitele (vt Dokumentide vormistamine) või vastavalt kehtivale
kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile

4. Esitage töö vastavasse kohta Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks

Töö struktuur:

Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus (sisaldab eesmärki, projekti teema/idee valiku põhjendust)
Teoreetiline ülevaade kirjanduse baasil (2-3 lk)
Projekti/ürituse kirjeldus (2-3 lk)

Projekti/ürituse eesmärgid
Kavandatav sihtgrupp
Projekti kestus
Projekti tegevuskava  ehk milliseid tegevusi on vaja teha, et oma ideed
realiseerida (sh ürituse kava/juhendi koostamine)
Ürituseks vajalike ressursside planeerimine (va rahalised ressursid)
Turunduse kavandamine (reklaamikanalite valik ja reklaammaterjalide
koostamine)
Projekti/ürituse tulemuste analüüs (juhul kui üritus läbi viidi)

Kokkuvõte
Kasutatud allikate loetelu
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Informaatika - Vahendid kodulehe loomiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?4_Kodulehe_loomine:Vahendid_kodulehe_loomiseks[30.04.2013 12:37:21]

 

 

Avaleht > 4 Kodulehe loomine > Vahendid kodulehe loomiseks Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine

Vahendid kodulehe
loomiseks
Õppeülesanne 4.1.
Projekti kodulehe loomine

5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Vahendid kodulehe loomiseks

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Edicy http://www.edicy.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, tasuta ja eesti keeles.
Redigeerimisõigusi saab jagada ka teiste kasutajatega.

Weebly http://www.weebly.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, standardversioon tasuta, inglise
keeles

Wordpress http://et.wordpress.com/ juhend (PDF) paindlik ja tasuta platvorm, mis sobib nii blogi kui ka kodulehe jaoks, olemas
eesti keele tugi

Google Sites http://sites.google.com/ juhend (PDF) tasuta veebipõhine vahend kodulehe koostamiseks, on seotud Gmaili (Google)
kontoga
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Informaatika - Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine
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Avaleht > 4 Kodulehe loomine > Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine

Vahendid kodulehe
loomiseks
Õppeülesanne 4.1.
Projekti kodulehe loomine

5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppija juhis:

1. Tutvuge kodulehe/blogi loomise vahenditega (Wordpress, Blogger, Sauropol, Edicy,
Weebly, Google Sites jne)

2. Valige vahend ja looge projekti koduleht/blogi
3. Lisage projekti kodulehe/blogi veebiaadress Projektirühmade info Wikisse

Nõuded kodulehele:

1. Sisaldab vähemalt järgmisi osi:

Avalehte
Projekti kajastavat osa
Teemat kajastavat osa, mis sisaldab ka viiteid erinevatele teemat kajastavatele
allikatele
Ajaveebi (st uudiste osa)

Töö esitamise tähtaeg: .....
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Informaatika - Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine
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Avaleht > 5 Ankeetide koostamine > Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine

Õppeülesanne 5.1. Vormi
koostamine

6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Küsitluse/andmete kogumise vms vormi koostamine

Õppija juhis:

Koostage projekti jaoks vajalik küsitluse/andmete kogumise vms ankeet. Ankeedi
koostamiseks on soovitav kasutada Google Docsi, kuid võib ka kasutada mõnda teist
vahendit
Tehke vorm kättesaadavaks projekti kodulehelt (lisage link või vorm ise)
Lisage vormi veebiaadress vastavasse foorumisse Moodles (lisaks veebiaadressile lisage
ka projekti nimetus ja paariliste nimed) tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine
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Avaleht > 6 Hulgikirjade koostamine > Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine

Õppeülesanne 6.1.
Kutse/kirja koostamine

7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Hulgipostitus/kirjakooste

Tegemist on iseseisva õppeülesandega, st iga üliõpilane lahendab õppeülesande iseseisvalt
oma paarilisest sõltumatult. Mõlemad paarilised võivad kasutada ühte andmefaili (tabelit, mis
sisaldab andmeid projektis osalevate inimeste kohta) aga koostatav dokument (kiri, kutse,
diplom, tänukiri vms) peab olema erinev. Kui vormi abil kogutud andmed ei ole piisavad
selleks, et neid saaks kasutada kirjakoostes, siis tuleb luua uus andmetabel.

Õppija juhis:

1. Koostage personaalne kiri/kutse kõigile projektist osavõtjatele kirjakooste võimalusi
kasutades (võib koostada ka diplomi, tänukirja, nimesildid vms)

Kiri/kutse peaks sisaldama informatsiooni projekti, toimumise aja, projekti
kodulehe ja muu vajaliku kohta
Kiri/kutse peaks olema kujundatud A4 vormingus lehele kasutades
tekstitöötlusprogrammi Word võimalusi (pildid, raamid, värvid jne)

2. Andmetabel lae alla Google Dokumentidest (salvesta xls failina), kui registreerimise või
küsitluse käigus said vajalikud andmed või loo ise uus andmetabel

3. Looge ja kujundage dokument, mille soovite projektist osavõtjatele saata (kiri/kutse) ja
lisage vajalikud väljad (kasutades kirjakooste võimalusi), mis võimaldavad vajalike
andmeid andmeloendist (andmetabelist) hankida. Salvestage dokument nimega kiri (doc
failivormingus).

4. Koostage kõigile sarnase sisuga, kuid igale projektist osavõtjale omaste andmetega
dokumendid (st viige kirjakooste lõpule) ja salvestage töö tulemus nimega valmis (doc
failivormingus).

5. Lisage tehtud töö st kõik failid (kiri.doc, valmis.doc ja ka andmetabelit sisaldav fail)
Moodlesse hindamiseks tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Risttabelid Google Docs-is

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:Risttabelid_Google_Docs-is[30.04.2013 12:37:32]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Risttabelid Google Docs-is Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Risttabelid Google Docs-is
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Informaatika - Andmete analüüs Excelis

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:Andmete_anal%FC%FCs_Excelis[30.04.2013 12:37:33]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Andmete analüüs Excelis Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Andmete analüüs Excelis

Andmetabel ehk andmeloend (Data List) on korrapärane tabel, mille kõikide ridadel (rividel)
on ühesugune struktuur. Ridu nimetatakse ka kirjeteks (record), iga kirje  sisaldab tavaliselt
ühe (info)objekti erinevate omaduste väärtusi. Veerg ehk väli (field) sisaldab ühe omaduse
väärtusi erinevate kirjete (objektide) jaoks. 

Andmeloendite käsitlemiseks on Excelis spetsiaalsed vahendid, millede abil saab:

Sorteerida kirjeid (Data/Sort)
Filtreerida kirjeid (Data/Filter)
Teha kokkuvõtteid (Data/Subtotal)
Koostada risttabeleid andmete analüüsiks (Data/Pivot Table Report)

Korralduste kasutamiseks peab andmetabel (loend) vastama järgmistele tingimustele:

Kõikidel väljadel (tulpadel) peavad olema pealkirjad
Tabelis ei tohi olla tühje ridu ja veerge
Tabel peab olema eraldatud teistest andmetest vähemalt ühe tühja rea ja veeruga
 Enamasti peab aktiivne lahter (lahtrikursor) asuma tabeli piirkonnas

Käsud andmeloendite käsitlemiseks asuvad Excel 2003-s menüüs Data. Excel 2007-s asub
põhiosa käskudes vahekaardil Data. Mõned käsud on ka vahekaardil Home ja Insert.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Amitan, I., Vilipõld, Jüri. 2011.Vahendid tabelite töötlemiseks.Üldised põhimõtted.
http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html (10.11.2011)
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Informaatika - Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:%D5ppe%FClesanne_7.1._Andmete_anal%FC%FCs[30.04.2013 12:37:34]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Ülesandeks on töödelda/analüüsida vormi abil kogutud andmeid tabelitöötlusprogrammiga
Excel. Millise spetsiaalseid Exceli vahendeid kasutada, see sõltub kogutud andmetest.

Õppija juhis:

1. Ekspordi Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed Excelisse
2. Töötle/analüüsi kogutud andmeid kasutades sorteerimist, filtreerimist, vahekokkuvõtete

ja/või risttabeli tegemist
3. Esita töö Moodles ja avalda tulemused projekti kodulehel tegevuskavas ettenähtud

tähtajaks
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Informaatika - Soovitusi esitluse koostamiseks
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Avaleht > 8 Esitluse koostamine > Soovitusi esitluse koostamiseks Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine

Soovitusi esitluse
koostamiseks
Õppeülesanne 8.1.
Esitluse koostamine ja
kujundamine

Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Soovitusi esitluse koostamiseks

Esitlustele esitatavad nõuded

Birdsell (1998) on toonud välja 5 sammu, et valmistatud materjal toetaks esitlust:

Teemale vastavus
Visuaalne sidusus
Esitluse ajajoon
Kuulajaskonnale vastavus
Loetavus

Teemale vastavus

Kõik esituses peab olema teemale vastav: disain, taust, tekst ja graafika.
Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu
olulistelt asjadelt kõrvale.
Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on
oluline esituse jaoks, kui info esitus selle abil on efektiivsem kui teksti abil.

 Visuaalne sidusus

Esitlus on ühendavam, kui see sisaldab kaalutletud värvilahenduse, järjekindla,
mittekuhjatud stiiliformaadi ja suhteliselt vähe teksti.
Slaidide üldkujundus peab jääma ühe esitluse kestel samaks. 
Tekst peab olema lühike ja oluline.
Kui kasutada suuri graafika elemente nagu graafikuid või pilte, siis mitte panna slaidile
enam kui ühte elementi (erand on siis kui soovitakse kahte objekti võrrelda või kui
mõlemad kujundid on korraga vaatluse all).

 Esitluse ajajoon

Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega
pärast vastavat sõnalist osa. Kui tekst peab selgitama pildil olevat infot, siis peab pilt
ilmuma enne teksti või üheaegselt tekstiga.
Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, lubades infot tajuda ning omandada. Ka
siis, kui on tegemist animeeritud teksti või graafikaga, tuleb kindlustada, et viimasena
ilmuv info jääks kauemaks ekraanile. 

 Kuulajaskonnale vastavus

Esitlus peab vastama kuulajaskonnale. Nooremad lasevad enam tähelepanu kõrvale
juhtida erinevate efektidega kui vanemad.

 Loetavus

Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Kunagi ei tohi
ohverdada loetavust pannes slaidile enam materjali. 
Kontrollida, et ekraanil oleks värvid üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi
korral. Tekst peab olema nähtav.

 Lisaks on toonud Cordell (2000) mõned soovitused efektiivsete slaidide valmistamiseks.

Ühel slaidil üks põhiidee.
Vähe teksti ühel slaidil.
"Burma habemeajamise reegel" - mitte tuua silme ette enamat kui te suudaksite kiirteel
täis kiirusega kihutades mingilt reklaamilt tähele panna.
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http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?8_Esitluse_koostamine:Soovitusi_esitluse_koostamiseks[30.04.2013 12:37:41]

Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (tavaliselt vähemalt suurusega 28 punkti).
Valida kirjatüüp loetavuse seisukohast, mida on hea lugeda ja vältida uudseid ning
"põnevaid" tüüpe.
Vältida täiesti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult
trükitähti.
Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda. Punane on ka ärritav
värv.
Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine,
mitte rööpjoondus (justified).
Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul
hõivavad kogu õpilaste tähelepanu.
Reegel on lihtsus. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame.

Kasutatud allikad

Tilk, A. Konno, M., Laes, R., Kose, V. 2009. Arvuti- ja asjaajamisõpe. E-kursuse
materjal. http://eope.ehte.ee/arvuti (01.11.2011)
Maadvere, I. 2010. Soovitusi esitluste koostamiseks. Video.
http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A (01.11.2011)
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Informaatika - Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?8_Esitluse_koostamine:%D5ppe%FClesanne_8.1._Esitluse_koostamine_ja_kujundamine[30.04.2013 12:37:42]

 

 

Avaleht > 8 Esitluse koostamine > Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine

Soovitusi esitluse
koostamiseks
Õppeülesanne 8.1.
Esitluse koostamine ja
kujundamine

Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppija juhis:

Koostage esitlus, mille abil on võimalik esitleda oma projekti kaasõppuritele ja õppejõule
Esitlus peab peab kajastama järgmist:

Projekti teema/idee valiku põhjendus
Projekti/ürituse eesmärgid
Sihtgrupi valik ja kirjeldus
Lühiülevaade projektist
Lühiülevaadet projekti läbiviimisest (juhul kui projekt ka ellu viidi)

Esitluse koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda esitluse koostamise headest tavadest
ehk soovitustest esitluse koostamiseks

Esitamise tähtaeg: ...
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Informaatika - Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

http://www.tps.edu.ee/...rjalid/informaatika/?%D5ppe%FClesanded:%D5ppe%FClesanne_9.1._Projekti_kaitsmine_%28projekti_esitlemine%29[30.04.2013 12:37:43]

 

 

Avaleht > Õppeülesanded > Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine) Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Õppeülesanne 9.1.
Projekti kaitsmine
(projekti esitlemine)

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

Projekti kaitsmine toimub arvestusel. Iga meeskond (paar) esitleb oma projekti. Igal
meeskonnal on ettekandeks aega 10 minutit (+5 minutit küsimusteks-vastusteks)

Ettekanne koosneb:

1. Projekti üldtutvustusest (esitluse selles osas tuleb kasutada õppeülesande 8.1 raames
koostatud slaide)

2. Projekti planeerimise tegevuste ülevaatest (esitluse selles osas tehakse ülevaade
peamiselt projekti kodulehel kajastatud info põhjal, sh tutvustatakse projekti kodulehte)

3. Analüüsist meeskonna tegevuse kohta ja enesehinnangust meeskonna liikmete panuse
kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel

Õppija juhis:

Vaadake koos meeskonnaliikmetega üle õppeülesande 8.1 käigus loodud esitlus ja
parendage vajadusel esitlust
Kavandage ettekande (projekti kaitsmise) ülesehitus (millises järjekorras mingi info
esitatakse)
Planeerige ühiselt projekti kaitsmise protseduur (kes mida ja kuidas räägib)
Vajadusel harjutage esitlemist

Hinnatakse:

Hinnatakse õppeülesannete sooritatust moodle keskkonnas (õppeülesanded 1-6) sh

Ettekannet (projekti kaitsmist)
Ettekannet (projekti esitlemise oskust)
Slaidiprogrammi e esitlust (õppeülesanne 8.1)

Projekti veebilehte, selle ülesehitust, üldist väljanägemist ja sellel kajastuvat järgnevat
infotmatsiooni:

Teemakohane info
Projekti juhend/tutuvustus
Küsitluse vorm (või link vormile)
Küsitluse kokkuvõte
Kokkuvõte projekti läbiviimisest

Enesehinnangu andmise oskust (enesehinnang iseenda ja projektirühma tööle, sh
meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel)
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Informaatika - Mailform

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?&print&mailform[30.04.2013 12:37:44]



Informaatika - 1 Kursuse tutvustus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?1_Kursuse_tutvustus&print[30.04.2013 12:37:45]

1 Kursuse tutvustus

Kursuse käigus on Teil võimalik õppida kasutama arvutit lähtuvalt erialasest vajadusest. Kursus on üles ehitatud protsessipõhiselt –
lähtudes lihtsustatud projekti planeerimisest ja läbiviimisest. Ainekursuse käigus õpitakse arvuti efektiivset kasutamist kõikidel projekti
etappidel. 

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:

 Vahendid ühistööks
 Projekti kavandi koostamine
 Kodulehe loomine
 Ankeetide koostamine
 Hulgikirjade koostamine
 Andmete analüüs
 Esitluse koostamine

Informaatika ainekursusel õppimine on toetatud läbi õpikeskkonna Moodle. Moodles saab õppija tutvuda ainekava ja tegevuskavaga.
Tegevuskava annab ülevaate õppeprotsessist, seostades ajakava, kursuse teemasid, ülesandeid ja tegevusi ning tähtaegu. Läbi Moodle
keskkonna esitab õppija õppeülesanded õppejõule hindamiseks ja saab tagasisidet oma õpingutele (õppeülesannetele).

Ainekursuse lõpus on kõigil kursuse läbinutel võimalus anda anonüümselt tagasisidet Moodle keskkonnas ainekursusele ja õppejõu tööle.
Õppija arvamus on väga oluline ainekursuse ja õppejõu töö arendamisel.



Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?1_Kursuse_tutvustus&login[30.04.2013 12:37:46]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - 2 Vahendid ühistööks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks&print[30.04.2013 12:37:46]

2 Vahendid ühistööks

Grupi- ja/või rühmatööd tehes on teatud juhtudel otstarbekas kasutada ühiseid töövahendeid. Infotehnoloogia pakub grupitöö
rakendamiseks väga mugavaid võimalusi - paberi ja pliiatsi asemel on võimalik kasutada veebipõhiseid tarkvarasid, mis võimaldavad
osaleda grupitöös ajast ja kohast sõltumata.

Grupitööks sobiva vahendi valik sõltub ühistöö iseloomust ja eesmärkidest. Käesoleva informaatika kursuse raames tuleks vahendi
valikul silmas pidada järgmist:

vahendit peab saama kasutada ajast ja kohast sõltumatult, eeldusel, et on olemas arvuti ja Intenetiühendus
vahend peab võimaldama luua dokumente ühistööna ka reaalajas (erinevate inimeste samaaegne töö ühe dokumendiga)
tehtud töid (dokumente) peab olema võimalik eksportida ehk allalaadida (Download) sobivas failivormingus kasutamiseks
väljaspool veebipõhist keskkonda
vahend peab olema vabavaraline ehk kasutamiseks tasuta
vahend kasutamine peab olema kiiresti õpitav ja seda peab olema ka lihtne kasutada

Varje Tipp on koondanud ja ühiskirjutamiseks välja pakkunud järgmised vahendid:

WIKI vahend http://pbworks.com
Juhend: http://vistutamine.pbworks.com
Näited: http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
Inglise keele õpik: http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage 
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul

Google võimalused
Google võimalused. Video ettekanne Taimi Dreier http://uttv.ee/naita?id=4965
Google koduleht http://sites.google.com
Google ühiskirjutamiseks http://docs.google.com

Esitlused
Docs ja Spreadsheets
Küsimustikud

Näited http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
Maps http://maps.google.com
Gmail http://gmail.com
Translate http://translate.google.ee

Veebiviidete lühendaja
http://tinyurl.com/

Ühistahvel
Writeboard http://writeboard.com
Wallwisher http://www.wallwisher.com/ Juhend http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174

Hääletusvahend
Doodle http://www.doodle.com

ZOHO vahendid http://www.zoho.com

Juhendid http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-kasutamine

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. 2011. Ühiskirjutamine. http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe (10.11.2011)

http://pbworks.com/
http://vistutamine.pbworks.com/
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul
http://uttv.ee/naita?id=4965
http://sites.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
http://maps.google.com/
http://gmail.com/
http://translate.google.ee/
http://tinyurl.com/
http://writeboard.com/
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.doodle.com/
http://www.zoho.com/
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-kasutamine
http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe


Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks&login[30.04.2013 12:37:47]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - 3 Projekti kavandi koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine&print[30.04.2013 12:37:48]

3 Projekti kavandi koostamine

Enne projekti kavandi koostamisega alustamis on soovitav tutvuda projektijuhtimise materjalidega, et mõista projektide olemust ja
kavandamise põhimõtteid. Käesoleva informaatika ainekursuse raames tuleb koostada ja vormistada lihtsustatud projekti kavand (vt
õppeülesanne 3.1). 

Projektikavandi vormistamisel lähtutakse pikkade tekstide vormistamise reeglitest ja/või kehtivast kirjalike tööde koostamise ja
vormistamise juhendist.

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega, nt Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Google Docs
Document jt ja igaühel neist on oma viis infot salvestada (vt Tekstiredaktorid ja failivormingud).

Teksti sisestamine on tegevus, milleta ei sünni ei kirja ega ühtki teist dokumenti, rääkimata raamatust, kuid kahjuks on teksti
sisestamine äärmiselt halvasti automatiseeritav. Selleks, et teksti sisestamisele ja vormistamisele ning hiljem ka redigeerimisele kuluks
võimalikult vähe aega, on mõistlik järgida mõningaid reegleid (vt Teksti sisestamise reeglid).

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise komponentidel kui vormindamisel.
Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega
(Dokumentide vormistamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus.
Mägi, J. 2011. Projekti planeerimine. E-kursuse "Organisatsioon ja juhtimine" materjal. http://web.ametikool.ee/jane/okj/
(10.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
(01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
(01.11.2011)

http://web.ametikool.ee/jane/okj/?7._Projektijuhtimise_alused:Projekti_olemus_ja_tunnused
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/teksti_sisestamise_reeglid.html
http://web.ametikool.ee/jane/okj/
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html


Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine&login[30.04.2013 12:37:49]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - Tekstiredaktorid ja failivormingud

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Tekstiredaktorid_ja_failivormingud[30.04.2013 12:37:51]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Tekstiredaktorid ja failivormingud Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine
Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Tekstiredaktorid ja failivormingud

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega. Igaühel neist on oma
viis infot salvestada. See viis väljendub failivormingus ja failinime laiendis.

Lihttekst on masinloetav ja kõige kergemini porditav tekstivorming, sest seda toetavad
praktiliselt kõik rakendused kõigil arvutiplatvormidel. TXT failivorming (inglise keeles tuntud ka
kui "plain text" või lihtsalt "text file") on lihtsaim elektroonilise tekstidokumendi vorming,
sisaldades vaid kirjavahemärke, tühikuid ja reavahetusi, sellest ka nimetus lihttekst (plain text).
Levinuim failinime laiend on .txt (kasutusnäide: "mingifail.txt").

Käesoleval ajal (aastal 2011) on levinumad tekstitöötlusprogrammid ja nende vaikimisi
salvestatavad failivormingud (failinime laiendid):

Microsoft Office Word 2010 - .docx
Microsoft Office Word 2007 - .docx
Microsoft Office Word 2003 - .doc
OpenOffice.org Writer 3.1 - .odt
Universaalne failiformaat - .rtf

Word 2007-2010 ja Writer oskavad avada kõiki neid failivorminguid. Word 2003 oskab lisaks
oma vormingule (.doc) vastava lisatarkvara abil avada ka .docx vormingus faile. Rich Text
Format (.rtf) vormingus faile oskavad avada praktiliselt kõik maailmas leiduvad
tekstiredaktorid.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2011. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html (01.11.2011)
Txt. Vikipeedia. http://et.wikipedia.org/wiki/Txt (01.11.2011)
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Informaatika - Dokumentide vormistamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine[30.04.2013 12:37:52]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Dokumentide vormistamine

Dokument on tekstitöötluse seisukohast igasugune kirjutis, mille pikkus võib olla
paarileheküljelisest kirjast kuni raamatuni.

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise
komponentidel kui vormindamisel. Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja
atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega.

Dokumendis on elementaarühikuks märk (sümbol). Märkidest moodustuvad sõnad ja neist
omakorda laused ja lausetest lõigud jne (vt Tekstidokumendi struktuur). Igal komponendil on
teatud omadused, mida saab muuta, ning nendega on seotud teatud hulk tegevusi, mida saab
täita. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus. 
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

Alammenüü

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine
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4 Kodulehe loomine

Projektile kodulehe loomiseks sobib kasutada lihtsaid veebipõhiseid veebilehtede loomise vahendeid/veebitööriistu (vt Vahendid kodulehe
loomiseks), mis on kasutamiseks üldjuhul tasuta.

Vahendi valikul võiks silmas pidada järgmist:

vahend peaks võimaldama ajaveebi pidamist (nt mida saab kasutada uudiste edastamiseks)
Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras -
esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp.
vahend peaks võimaldama ühistööd, et erinevad projektiga seotud inimesed saaksid veebilehte arendada ja sinna infot (nt
uudiseid) lisada

Kodulehel avaldatud materjale/loomingut aitab autoritel paindlikult kaitsta Creative Commons http://creativecommons.org (edaspisi
CC). CC põhineb traditsioonilisel „kõik õigused kaitstud” litsentsi kontseptsioonil pakkudes vabatahtlikku loomingu litsentseerimist
osaliste õiguste kaitsmisega.

CC aitab oma loomingut publitseerida on-line (internetis) ning võimaldab samal ajal autoril kasutajatele teada anda, mida publitseeritud
tööga võib ja mida ei või teha. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. Creative Commons. Õpiobjekt. http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html (10.11.2011)

http://creativecommons.org/
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html
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5 Ankeetide koostamine

Veebipõhiste ankeetide ja küsimustike koostamiseks on mitmeid vahendeid/keskkondi - eFormular, Google Form, Zoho Creator jt.

Nimetatud vahendid sobivad näiteks:

ürituse internetipõhise registreerimisankeedi koostamiseks
küsitluse, uurimuse läbiviimiseks
tagasisideküsitluse koostamiseks ja läbiviimiseks
jne

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Google Form http://docs.google.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-
loomine-googleform (01.11.2011)

Google Form on ankeetide
koostamise vahend. Loodud ankeeti
on võimalik avaldada veebis ja
jagada teiste kasutajatega.

e-Formular http://www.eformular.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-
ksimustiku-loomine (01.11.2011)

eFormular on unikaalne
elektrooniline vahend, mis võimaldab
kerge vaevaga koostada
elektroonilisi ankeete (formulare)
ning nende abil Interneti kaudu
küsitlusi läbi viia ja andmeid
koguda. 
eFormulari kasutamine on tasuta
kuni 10 vastajaga küsitlustele.
Tasuliseks muutub küsitlus alates
11. kasutajast.

Zoho creator http://www.zoho.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

Zoho Creator on veebipõhiste
andmebaaside rakendus, mis
võimaldab lihtsate vahenditega
andmeid hallata, MS Exceli või Office
andmetabeleid veebipõhisteks
konverteerida, luua suuremahulisi
rakendusi, veebiküsitlusi ning lisada
need oma veebilehele või ajaveebi.

Doodle http://www.doodle.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-
organiseerimise-tarkvara-doodle (01.11.2011)

Doodle võimaldab leida meeskonnale
sobivaima aja koosolekuks.
Kasutades Doodle’t saate lihtsalt,
kiirelt ja mugavalt luua
veebiküsitluse, kus osalejad saavad
märkida neile sobivad ajad
koosolekuks planeeritud aegadest
ning automaatselt saadetakse
küsitluse koostajale info vastaja
kohta.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Aluoja, L. 2009. Ankeedi/küsitluse loomine. Google Form. http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-
googleform (01.11.2011)
Aluoja, L. 2009. Internetipõhiste küsitluste võimalused eFormular. http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-
loomine (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Koosolekute organiseerimise tarkvara Doodle. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-
uni.ee/uudiskiri/tooleht/ (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Zoho Creator. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

http://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.eformular.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.zoho.com/
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
http://www.doodle.com/
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
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6 Hulgikirjade koostamine

Kui soovite saata kõigile projektis osalejatele/üritusest osavõtjatele kirja või meilisõnumi, mis sisaldab iga inimese jaoks erinevat
isiklikku teavet, siis on hea võimalus kasutada MS Wordi kirjakooste funktsiooni. 

Kirjade, meilisõnumite või ümbrike loomine ükshaaval võtaks tunde. Kirjakooste kasutamisel tuleb lihtsalt luua üksainus dokument, mis
sisaldab igas kirjas samaks jäävat teavet, ning lisada sinna kohatäited iga adressaadi osas erineva teabe jaoks. Word hoolitseb ülejäänu
eest juba ise.

Kirjakooste koosneb alati kolmest elemendist.

1. Põhidokument, millega alustate.
2. Adressaaditeave (nt iga adressaadi nimi ja aadress), mille soovite põhidokumendiga ühendada.
3. Valmisdokumendid, mis sisaldavad põhidokumendi teavet ja iga adressaadi kordumatut teavet.

Kirjakooste funktsiooni saab kasutada ka näiteks diplomite, tõendite, nimesiltide ja miks ka mitte lepingute koostamiseks.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Metshein, M. 2011. Kirjakooste/hulgikiri. Microsoft Word 2007. http://metshein.com/content/view/431/52/ (11.11.2011)

http://metshein.com/content/view/431/52/
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7 Andmete analüüs

Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed salvestuvad tabelisse. Küsitluste tulemusi on võimalik Google Docs
keskkonnas vaadata ka graafiliselt, st tulemused on esitatud ka diagrammidena. 

Kui küsitlusvormi abil kogutud andmeid on vaja täiendavalt analüüsida (lisaks tulemuste graafilisele esitusele), siis sealsamas Google
Docs keskkonnas on võimalik andmeid sorteerida, filtreerida ja teha andmete analüüsiks risttabeleid. Andmetabeli ehk andmeloendi saab
ka Google Docsist alla laadida (Download) .xls failivormingus ja seejärel seda töödelda tabelitöötlusprogrammiga (nt MS Excel).
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8 Esitluse koostamine

Esitluste koostamiseks kasutatakse esitlusgraafika programme ehk tarkvara, mis võimaldavad informatsiooni esitada slaidide kujul.
Tüüpiliselt koosneb esitlustarkvara järgmistest osadest:

erineva kujundusega mallid esitluste jaoks;
vahendid erineva paigutusega slaidide lisamiseks ja kustutamiseks;
vahendid teksti slaididele sisestamiseks ja vormindamiseks;
vahendid piltide ja meediafailide lisamiseks slaididele;
vahendid esitluse näitamiseks.

Esitlusi on võimalik välja trükkida, avaldada veebis (näiteks Google Docs), laadida erinevatesse internetikeskkondadesse (näiteks
SlideShare), salvestada üksikute piltidena ning kasutada videote koostamisel.

Esitlusi saad luua järgmiste esitlusgraafika programmidega:

Microsoft PowerPoint(vt õppematerjal Esitlusgraafika)
OpenOffice.org Impress (vt õppematerjal Impress)
Google Docs (Presentations) (vt Esitluse loomine Googel Docsi abil)

Kasutatud ja soovitavad allikad

Kuidas teha head kaitsmise ettekannet. http://www.cs.ut.ee/avatud/Kuidas_teha_head_kaitsmise_ettekannet.pdf (11.11.2011)
Põldoja, H. 2011. Esitlusgraafika programm. http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-programm (20.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Esitlusgraafika. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas2/esitlusgraafika.html (01.11.2011)

https://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://office.microsoft.com/et-ee/powerpoint/
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.tlu.ee/%7Ehillarp/OpiProjekt/index51.html
http://www.tlu.ee/%7Ehillarp/OpiProjekt/index51.html
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/Kuidas%20teha%20head%20kaitsmise%20ettekannet
http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-programm%20
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
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Õppeülesanded

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppeülesanne 3.1. Projekti kirjelduse koostamine ja vormistamine

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.
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Sisukaart

Avaleht
1 Kursuse tutvustus

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine
2 Vahendid ühistööks

Google Docs
Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

3 Projekti kavandi koostamine
Tekstiredaktorid ja failivormingud
Dokumentide vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine
4 Kodulehe loomine

Vahendid kodulehe loomiseks
Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

5 Ankeetide koostamine
Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

6 Hulgikirjade koostamine
Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

7 Andmete analüüs
Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Soovitusi esitluse koostamiseks
Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppeülesanded
Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)
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1 Kursuse tutvustus
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3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Avaleht
1 Kursuse tutvustus

Õppeülesanne 1.1. Isiklike
eesmärkide seadmine

2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppija juhis:

1. Tutvu Moodle keskkonnas 
ainekavaga 
tegevuskavaga

2. Sõnasta oma isiklikud eesmärgid ainekursuse läbimiseks
3. Esita töö Moodles selleks ettenähtud kohas tegevuskavas märgitud tähtajaks
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Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks

Google Docs
Õppeülesanne 2.1.
Meeskondade (paaride)
moodustamine

3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Google Docs

2006. aasta sügisel tõi Google välja veebipõhise kontoritarkvara paketi Google Docs
(docs.google.com)

Google Docs sisaldab:

esitlusprogrammi Presentation
tekstiredaktorit Document
tabelarvutust Spreadsheet
ankeetide koostamise vahendit Forms
joonistusprogrammi Drawing

Selle teenuse peamised eelised on:

võimalus luua oma dokumente veebipõhiselt, vajalik on vaid internetiühendus
võimalus salvestada oma dokumente Google’i serveris, mis teeb need on
kättesaadavaks igal ajal ja igal pool maailmas, kus on olemas internetiühendus
võimalus organiseerida kollektiivset tööd (colloboration) dokumentidega
tehtud töid on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega, saab
määrata, kellele kättesaadav
olemas on versioonihaldus, st et saab taastada eelnevaid versioone, kui miski
valesti läheb
võimalik on “importida” (Upload) mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google
Docsi keskkonda ja "eksportida" (Download) valmis töö sobivas failivormingus
kasutamiseks väljaspool Google Docsi keskkonda
Tasuta, praktiliselt reklaamivaba

Goodle Docs toetab nii importimisel kui eksportimisel järgmisi failivorminguid:

document (kuni 500KB teksti) 
lihtsalt tekst (.txt)
Microsoft Word (.doc, .docx), 
Rich Text (.rtf), 
OpenDocument Text (.odt)
StarOffice (.sxw)

presentation (kuni 10MB)
Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps)

spreadsheet (kuni 1MB)
Comma Separated Value (.csv).
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
OpenDocument Spreadsheet (.ods).

PDF File (kuni 10MB)

Kahjuks ei ole lubatud üles laadida .html faile. Aga Googlel on olemas oma Google Sites, millega saab veebilehekülgi luua!

Kasutatud ja soovitavad allikad

Laugasson, E. 2001. Veebipõhine kontoritarkvara Google Docs.
http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf (20.11.2011)
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Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks

Google Docs
Õppeülesanne 2.1.
Meeskondade (paaride)
moodustamine

3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppija juhis:

moodustage meeskonnad/paarid
koostage ühistöö vahendit Google Docs kasutades meeskonna/paari kohta tutvustav
tekstidokument
kujundage dokument (võite lisada ka pilte)
jagage (Share) dokumenti nendega, kellel on dokumendi aadress
lisage aadress vastavasse foorumisse (pealkirjaks meeskonna liikmete nimed) Moodles
tegevuskavas ettenähtud tähtajaks

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - Lehekülje küljendusest

http://www.tps.edu.ee/.../informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Lehek%FClje_k%FCljendusest[30.04.2013 12:38:18]

 

 

Avaleht > 3 Projekti kavandi koostamine > Dokumentide vormistamine > Lehekülje
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1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Lehekülje küljendusest

Teksti paigutus lehel sõltub lehekülje küljendusest ehk 

valitud paberilehe mõõtmetest (Size) ja 
määratud vabadest servadest - veeristest (Margins).

Joonis 1. Lehe küljendamine
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Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Märgivormindus

Märkidega seotud vormindust nimetatakse märgivorminduseks. Märgivorminduseks kasutatakse: 

erinevaid kirju (fonte), 
kirjasuurusi, 
laade, 
värve, 
markeerimist jm. 

Tekstimärkide vormindamiseks tuleb vormindatavad märgid (täht, sõna, lause lõik, pikem tekst) valida ja siis
klõpsata lindi või mininupuriba vastaval nupul.

Joonis 2. Märgivormindus
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Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Lõiguvormindus

Lõikudega seotud vormindust nimetatakse lõiguvorminduseks. Lõiguvorminduseks kasutatakse: 

teksti erinevaid joondamisviise
reavahet (parema loetavuse saavutamiseks pikkades tekstides tavaliselt 1,5)
lõikude eraldamist täiendava vaba ruumiga või kasutades taandrida (üldjuhul arvutikirjas taandrida ei
kasutata) 
loetelusid jm.

Ühe lõigu vormindamiseks piisab sisestuskursori paigutamisest sellesse lõiku ja seejärel vorminduse valimisest
lindilt. Enamate lõikude vormindamiseks tuleb nad esmalt kasvõi osaliselt valida ja siis rakendada soovitud
vorming lindilt.

Joonis 3. Lõiguvormindus
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3 Projekti kavandi koostamine

Tekstiredaktorid ja
failivormingud
Dokumentide
vormistamine

Lehekülje küljendusest
Märgivormindus
Lõiguvormindus
Sisukorra koostamine

Õppeülesanne 3.1.
Projekti kavandi
koostamine ja
vormistamine

4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisukorra koostamine

Selleks, et saaks lasta arvutiprogrammil automaatselt koostada sisukorda, tuleb kõik sisukorras
kajastatavad pealkirjad vormindada pealkirjalaadidena (vt Laadide e stiilide kasutamine).

Kui kõik pealkirjad, mida soovitakse kajastada sisukorras on vormindatud pealkirjalaadidena,
siis saab luua sisukorra selleks ettenähtud kohta dokumendis (enamasti dokumendi algusesse)
(vt Sisukorra koostamine).

Kui olete juba sisukorra loonud, siis soovite seda ilmselt säilitada. Dokumendile pealkirju või
uut sisu lisades tuleb uued pealkirjad ja muutunud leheküljenumbrid ka sisukorda sisse
viia. Sisukorra värskendamiseks tuleb sisukord kõigepealt valida ning seejärel vajutada
klahvi F9 (vt Sisukorra kaasajastamine).

Koostatud sisukorras on pikema tekstidokumendi peatükkide, teemade, osade jne
pealkirjad loetletud koos leheküljenumbritega. Seega peaks dokumendis olema leheküljed
nummerdatud (vt Leheküljenumbrite lisamine). Lehekülje number tuleb tavaliselt lisada
kõikidele lehtedele va mõned erandid. Näiteks tiitellehelt või esikaanelt tuleb
leheküljenumber eemaldada (vt Esilehelt leheküljenumbri eemaldamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Leheküljenumbrid. Word 2007 spikker ja õpetused. http://office.microsoft.com/et-
ee/word-help/CH010062619.aspx (11.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-
uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)
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Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

Õppija juhis:

1. Lisage töö teema ja muud projekti kohta käivad andmed Projektirühmade info Wiki-sse
2. Koostage projekti kavand (töö põhiosa ~4-6 lk, A4), mille üldine struktuur toodud

allpool
3. Vormistage õppeülesanne tekstidokumendina (doc või rtf vormingus) vastavalt pikkade

tekstide vormistamise reeglitele (vt Dokumentide vormistamine) või vastavalt kehtivale
kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile

4. Esitage töö vastavasse kohta Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks

Töö struktuur:

Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus (sisaldab eesmärki, projekti teema/idee valiku põhjendust)
Teoreetiline ülevaade kirjanduse baasil (2-3 lk)
Projekti/ürituse kirjeldus (2-3 lk)

Projekti/ürituse eesmärgid
Kavandatav sihtgrupp
Projekti kestus
Projekti tegevuskava  ehk milliseid tegevusi on vaja teha, et oma ideed
realiseerida (sh ürituse kava/juhendi koostamine)
Ürituseks vajalike ressursside planeerimine (va rahalised ressursid)
Turunduse kavandamine (reklaamikanalite valik ja reklaammaterjalide
koostamine)
Projekti/ürituse tulemuste analüüs (juhul kui üritus läbi viidi)

Kokkuvõte
Kasutatud allikate loetelu

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - Vahendid kodulehe loomiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?4_Kodulehe_loomine:Vahendid_kodulehe_loomiseks[30.04.2013 12:38:25]

 

 

Avaleht > 4 Kodulehe loomine > Vahendid kodulehe loomiseks Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine

Vahendid kodulehe
loomiseks
Õppeülesanne 4.1.
Projekti kodulehe loomine

5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Vahendid kodulehe loomiseks

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Edicy http://www.edicy.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, tasuta ja eesti keeles.
Redigeerimisõigusi saab jagada ka teiste kasutajatega.

Weebly http://www.weebly.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, standardversioon tasuta, inglise
keeles

Wordpress http://et.wordpress.com/ juhend (PDF) paindlik ja tasuta platvorm, mis sobib nii blogi kui ka kodulehe jaoks, olemas
eesti keele tugi

Google Sites http://sites.google.com/ juhend (PDF) tasuta veebipõhine vahend kodulehe koostamiseks, on seotud Gmaili (Google)
kontoga
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Informaatika - Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine
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Avaleht > 4 Kodulehe loomine > Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine

Vahendid kodulehe
loomiseks
Õppeülesanne 4.1.
Projekti kodulehe loomine

5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppija juhis:

1. Tutvuge kodulehe/blogi loomise vahenditega (Wordpress, Blogger, Sauropol, Edicy,
Weebly, Google Sites jne)

2. Valige vahend ja looge projekti koduleht/blogi
3. Lisage projekti kodulehe/blogi veebiaadress Projektirühmade info Wikisse

Nõuded kodulehele:

1. Sisaldab vähemalt järgmisi osi:

Avalehte
Projekti kajastavat osa
Teemat kajastavat osa, mis sisaldab ka viiteid erinevatele teemat kajastavatele
allikatele
Ajaveebi (st uudiste osa)

Töö esitamise tähtaeg: .....
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Informaatika - Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?5_Ankeetide_koostamine:%D5ppe%FClesanne_5.1._Vormi_koostamine[30.04.2013 12:38:28]

 

 

Avaleht > 5 Ankeetide koostamine > Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine

Õppeülesanne 5.1. Vormi
koostamine

6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Küsitluse/andmete kogumise vms vormi koostamine

Õppija juhis:

Koostage projekti jaoks vajalik küsitluse/andmete kogumise vms ankeet. Ankeedi
koostamiseks on soovitav kasutada Google Docsi, kuid võib ka kasutada mõnda teist
vahendit
Tehke vorm kättesaadavaks projekti kodulehelt (lisage link või vorm ise)
Lisage vormi veebiaadress vastavasse foorumisse Moodles (lisaks veebiaadressile lisage
ka projekti nimetus ja paariliste nimed) tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?6_Hulgikirjade_koostamine:%D5ppe%FClesanne_6.1._Kutse%2Fkirja_koostamine[30.04.2013 12:38:29]

 

 

Avaleht > 6 Hulgikirjade koostamine > Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine

Õppeülesanne 6.1.
Kutse/kirja koostamine

7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Hulgipostitus/kirjakooste

Tegemist on iseseisva õppeülesandega, st iga üliõpilane lahendab õppeülesande iseseisvalt
oma paarilisest sõltumatult. Mõlemad paarilised võivad kasutada ühte andmefaili (tabelit, mis
sisaldab andmeid projektis osalevate inimeste kohta) aga koostatav dokument (kiri, kutse,
diplom, tänukiri vms) peab olema erinev. Kui vormi abil kogutud andmed ei ole piisavad
selleks, et neid saaks kasutada kirjakoostes, siis tuleb luua uus andmetabel.

Õppija juhis:

1. Koostage personaalne kiri/kutse kõigile projektist osavõtjatele kirjakooste võimalusi
kasutades (võib koostada ka diplomi, tänukirja, nimesildid vms)

Kiri/kutse peaks sisaldama informatsiooni projekti, toimumise aja, projekti
kodulehe ja muu vajaliku kohta
Kiri/kutse peaks olema kujundatud A4 vormingus lehele kasutades
tekstitöötlusprogrammi Word võimalusi (pildid, raamid, värvid jne)

2. Andmetabel lae alla Google Dokumentidest (salvesta xls failina), kui registreerimise või
küsitluse käigus said vajalikud andmed või loo ise uus andmetabel

3. Looge ja kujundage dokument, mille soovite projektist osavõtjatele saata (kiri/kutse) ja
lisage vajalikud väljad (kasutades kirjakooste võimalusi), mis võimaldavad vajalike
andmeid andmeloendist (andmetabelist) hankida. Salvestage dokument nimega kiri (doc
failivormingus).

4. Koostage kõigile sarnase sisuga, kuid igale projektist osavõtjale omaste andmetega
dokumendid (st viige kirjakooste lõpule) ja salvestage töö tulemus nimega valmis (doc
failivormingus).

5. Lisage tehtud töö st kõik failid (kiri.doc, valmis.doc ja ka andmetabelit sisaldav fail)
Moodlesse hindamiseks tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Risttabelid Google Docs-is

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:Risttabelid_Google_Docs-is[30.04.2013 12:38:35]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Risttabelid Google Docs-is Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Risttabelid Google Docs-is
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Informaatika - Andmete analüüs Excelis

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:Andmete_anal%FC%FCs_Excelis[30.04.2013 12:38:37]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Andmete analüüs Excelis Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Andmete analüüs Excelis

Andmetabel ehk andmeloend (Data List) on korrapärane tabel, mille kõikide ridadel (rividel)
on ühesugune struktuur. Ridu nimetatakse ka kirjeteks (record), iga kirje  sisaldab tavaliselt
ühe (info)objekti erinevate omaduste väärtusi. Veerg ehk väli (field) sisaldab ühe omaduse
väärtusi erinevate kirjete (objektide) jaoks. 

Andmeloendite käsitlemiseks on Excelis spetsiaalsed vahendid, millede abil saab:

Sorteerida kirjeid (Data/Sort)
Filtreerida kirjeid (Data/Filter)
Teha kokkuvõtteid (Data/Subtotal)
Koostada risttabeleid andmete analüüsiks (Data/Pivot Table Report)

Korralduste kasutamiseks peab andmetabel (loend) vastama järgmistele tingimustele:

Kõikidel väljadel (tulpadel) peavad olema pealkirjad
Tabelis ei tohi olla tühje ridu ja veerge
Tabel peab olema eraldatud teistest andmetest vähemalt ühe tühja rea ja veeruga
 Enamasti peab aktiivne lahter (lahtrikursor) asuma tabeli piirkonnas

Käsud andmeloendite käsitlemiseks asuvad Excel 2003-s menüüs Data. Excel 2007-s asub
põhiosa käskudes vahekaardil Data. Mõned käsud on ka vahekaardil Home ja Insert.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Amitan, I., Vilipõld, Jüri. 2011.Vahendid tabelite töötlemiseks.Üldised põhimõtted.
http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html (10.11.2011)
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Informaatika - Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:%D5ppe%FClesanne_7.1._Andmete_anal%FC%FCs[30.04.2013 12:38:38]

 

 

Avaleht > 7 Andmete analüüs > Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs

Risttabelid Google Docs-is
Andmete analüüs Excelis
Õppeülesanne 7.1.
Andmete analüüs

8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Ülesandeks on töödelda/analüüsida vormi abil kogutud andmeid tabelitöötlusprogrammiga
Excel. Millise spetsiaalseid Exceli vahendeid kasutada, see sõltub kogutud andmetest.

Õppija juhis:

1. Ekspordi Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed Excelisse
2. Töötle/analüüsi kogutud andmeid kasutades sorteerimist, filtreerimist, vahekokkuvõtete

ja/või risttabeli tegemist
3. Esita töö Moodles ja avalda tulemused projekti kodulehel tegevuskavas ettenähtud

tähtajaks
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Informaatika - Soovitusi esitluse koostamiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?8_Esitluse_koostamine:Soovitusi_esitluse_koostamiseks[30.04.2013 12:38:44]

 

 

Avaleht > 8 Esitluse koostamine > Soovitusi esitluse koostamiseks Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine

Soovitusi esitluse
koostamiseks
Õppeülesanne 8.1.
Esitluse koostamine ja
kujundamine

Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Soovitusi esitluse koostamiseks

Esitlustele esitatavad nõuded

Birdsell (1998) on toonud välja 5 sammu, et valmistatud materjal toetaks esitlust:

Teemale vastavus
Visuaalne sidusus
Esitluse ajajoon
Kuulajaskonnale vastavus
Loetavus

Teemale vastavus

Kõik esituses peab olema teemale vastav: disain, taust, tekst ja graafika.
Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu
olulistelt asjadelt kõrvale.
Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on
oluline esituse jaoks, kui info esitus selle abil on efektiivsem kui teksti abil.

 Visuaalne sidusus

Esitlus on ühendavam, kui see sisaldab kaalutletud värvilahenduse, järjekindla,
mittekuhjatud stiiliformaadi ja suhteliselt vähe teksti.
Slaidide üldkujundus peab jääma ühe esitluse kestel samaks. 
Tekst peab olema lühike ja oluline.
Kui kasutada suuri graafika elemente nagu graafikuid või pilte, siis mitte panna slaidile
enam kui ühte elementi (erand on siis kui soovitakse kahte objekti võrrelda või kui
mõlemad kujundid on korraga vaatluse all).

 Esitluse ajajoon

Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega
pärast vastavat sõnalist osa. Kui tekst peab selgitama pildil olevat infot, siis peab pilt
ilmuma enne teksti või üheaegselt tekstiga.
Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, lubades infot tajuda ning omandada. Ka
siis, kui on tegemist animeeritud teksti või graafikaga, tuleb kindlustada, et viimasena
ilmuv info jääks kauemaks ekraanile. 

 Kuulajaskonnale vastavus

Esitlus peab vastama kuulajaskonnale. Nooremad lasevad enam tähelepanu kõrvale
juhtida erinevate efektidega kui vanemad.

 Loetavus

Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Kunagi ei tohi
ohverdada loetavust pannes slaidile enam materjali. 
Kontrollida, et ekraanil oleks värvid üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi
korral. Tekst peab olema nähtav.

 Lisaks on toonud Cordell (2000) mõned soovitused efektiivsete slaidide valmistamiseks.

Ühel slaidil üks põhiidee.
Vähe teksti ühel slaidil.
"Burma habemeajamise reegel" - mitte tuua silme ette enamat kui te suudaksite kiirteel
täis kiirusega kihutades mingilt reklaamilt tähele panna.
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Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (tavaliselt vähemalt suurusega 28 punkti).
Valida kirjatüüp loetavuse seisukohast, mida on hea lugeda ja vältida uudseid ning
"põnevaid" tüüpe.
Vältida täiesti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult
trükitähti.
Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda. Punane on ka ärritav
värv.
Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine,
mitte rööpjoondus (justified).
Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul
hõivavad kogu õpilaste tähelepanu.
Reegel on lihtsus. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame.

Kasutatud allikad

Tilk, A. Konno, M., Laes, R., Kose, V. 2009. Arvuti- ja asjaajamisõpe. E-kursuse
materjal. http://eope.ehte.ee/arvuti (01.11.2011)
Maadvere, I. 2010. Soovitusi esitluste koostamiseks. Video.
http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A (01.11.2011)
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Informaatika - Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine
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Avaleht > 8 Esitluse koostamine > Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine

Soovitusi esitluse
koostamiseks
Õppeülesanne 8.1.
Esitluse koostamine ja
kujundamine

Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppija juhis:

Koostage esitlus, mille abil on võimalik esitleda oma projekti kaasõppuritele ja õppejõule
Esitlus peab peab kajastama järgmist:

Projekti teema/idee valiku põhjendus
Projekti/ürituse eesmärgid
Sihtgrupi valik ja kirjeldus
Lühiülevaade projektist
Lühiülevaadet projekti läbiviimisest (juhul kui projekt ka ellu viidi)

Esitluse koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda esitluse koostamise headest tavadest
ehk soovitustest esitluse koostamiseks

Esitamise tähtaeg: ...
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Informaatika - Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

http://www.tps.edu.ee/...rmaatika/index.php?%D5ppe%FClesanded:%D5ppe%FClesanne_9.1._Projekti_kaitsmine_%28projekti_esitlemine%29[30.04.2013 12:38:47]

 

 

Avaleht > Õppeülesanded > Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine) Home | Guestbook | Site Map | Contact
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1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Õppeülesanne 9.1.
Projekti kaitsmine
(projekti esitlemine)

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

Projekti kaitsmine toimub arvestusel. Iga meeskond (paar) esitleb oma projekti. Igal
meeskonnal on ettekandeks aega 10 minutit (+5 minutit küsimusteks-vastusteks)

Ettekanne koosneb:

1. Projekti üldtutvustusest (esitluse selles osas tuleb kasutada õppeülesande 8.1 raames
koostatud slaide)

2. Projekti planeerimise tegevuste ülevaatest (esitluse selles osas tehakse ülevaade
peamiselt projekti kodulehel kajastatud info põhjal, sh tutvustatakse projekti kodulehte)

3. Analüüsist meeskonna tegevuse kohta ja enesehinnangust meeskonna liikmete panuse
kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel

Õppija juhis:

Vaadake koos meeskonnaliikmetega üle õppeülesande 8.1 käigus loodud esitlus ja
parendage vajadusel esitlust
Kavandage ettekande (projekti kaitsmise) ülesehitus (millises järjekorras mingi info
esitatakse)
Planeerige ühiselt projekti kaitsmise protseduur (kes mida ja kuidas räägib)
Vajadusel harjutage esitlemist

Hinnatakse:

Hinnatakse õppeülesannete sooritatust moodle keskkonnas (õppeülesanded 1-6) sh

Ettekannet (projekti kaitsmist)
Ettekannet (projekti esitlemise oskust)
Slaidiprogrammi e esitlust (õppeülesanne 8.1)

Projekti veebilehte, selle ülesehitust, üldist väljanägemist ja sellel kajastuvat järgnevat
infotmatsiooni:

Teemakohane info
Projekti juhend/tutuvustus
Küsitluse vorm (või link vormile)
Küsitluse kokkuvõte
Kokkuvõte projekti läbiviimisest

Enesehinnangu andmise oskust (enesehinnang iseenda ja projektirühma tööle, sh
meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel)

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - Mailform

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?&print&mailform[30.04.2013 12:38:47]



Informaatika - 1 Kursuse tutvustus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?1_Kursuse_tutvustus&print[30.04.2013 12:38:48]

1 Kursuse tutvustus

Kursuse käigus on Teil võimalik õppida kasutama arvutit lähtuvalt erialasest vajadusest. Kursus on üles ehitatud protsessipõhiselt –
lähtudes lihtsustatud projekti planeerimisest ja läbiviimisest. Ainekursuse käigus õpitakse arvuti efektiivset kasutamist kõikidel projekti
etappidel. 

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:

 Vahendid ühistööks
 Projekti kavandi koostamine
 Kodulehe loomine
 Ankeetide koostamine
 Hulgikirjade koostamine
 Andmete analüüs
 Esitluse koostamine

Informaatika ainekursusel õppimine on toetatud läbi õpikeskkonna Moodle. Moodles saab õppija tutvuda ainekava ja tegevuskavaga.
Tegevuskava annab ülevaate õppeprotsessist, seostades ajakava, kursuse teemasid, ülesandeid ja tegevusi ning tähtaegu. Läbi Moodle
keskkonna esitab õppija õppeülesanded õppejõule hindamiseks ja saab tagasisidet oma õpingutele (õppeülesannetele).

Ainekursuse lõpus on kõigil kursuse läbinutel võimalus anda anonüümselt tagasisidet Moodle keskkonnas ainekursusele ja õppejõu tööle.
Õppija arvamus on väga oluline ainekursuse ja õppejõu töö arendamisel.



Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?1_Kursuse_tutvustus&login[30.04.2013 12:38:49]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - 2 Vahendid ühistööks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks&print[30.04.2013 12:38:50]

2 Vahendid ühistööks

Grupi- ja/või rühmatööd tehes on teatud juhtudel otstarbekas kasutada ühiseid töövahendeid. Infotehnoloogia pakub grupitöö
rakendamiseks väga mugavaid võimalusi - paberi ja pliiatsi asemel on võimalik kasutada veebipõhiseid tarkvarasid, mis võimaldavad
osaleda grupitöös ajast ja kohast sõltumata.

Grupitööks sobiva vahendi valik sõltub ühistöö iseloomust ja eesmärkidest. Käesoleva informaatika kursuse raames tuleks vahendi
valikul silmas pidada järgmist:

vahendit peab saama kasutada ajast ja kohast sõltumatult, eeldusel, et on olemas arvuti ja Intenetiühendus
vahend peab võimaldama luua dokumente ühistööna ka reaalajas (erinevate inimeste samaaegne töö ühe dokumendiga)
tehtud töid (dokumente) peab olema võimalik eksportida ehk allalaadida (Download) sobivas failivormingus kasutamiseks
väljaspool veebipõhist keskkonda
vahend peab olema vabavaraline ehk kasutamiseks tasuta
vahend kasutamine peab olema kiiresti õpitav ja seda peab olema ka lihtne kasutada

Varje Tipp on koondanud ja ühiskirjutamiseks välja pakkunud järgmised vahendid:

WIKI vahend http://pbworks.com
Juhend: http://vistutamine.pbworks.com
Näited: http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
Inglise keele õpik: http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage 
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul

Google võimalused
Google võimalused. Video ettekanne Taimi Dreier http://uttv.ee/naita?id=4965
Google koduleht http://sites.google.com
Google ühiskirjutamiseks http://docs.google.com

Esitlused
Docs ja Spreadsheets
Küsimustikud

Näited http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
Maps http://maps.google.com
Gmail http://gmail.com
Translate http://translate.google.ee

Veebiviidete lühendaja
http://tinyurl.com/

Ühistahvel
Writeboard http://writeboard.com
Wallwisher http://www.wallwisher.com/ Juhend http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174

Hääletusvahend
Doodle http://www.doodle.com

ZOHO vahendid http://www.zoho.com

Juhendid http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-kasutamine

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. 2011. Ühiskirjutamine. http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe (10.11.2011)

http://pbworks.com/
http://vistutamine.pbworks.com/
http://laineeportfoolio.weebly.com/uumlhistoumloumlvahendid-otildeppetoumloumls.html
http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32128086/I-moodul
http://uttv.ee/naita?id=4965
http://sites.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://www.tps.edu.ee/makaee/informaatika/index.php?2_%DChist%F6%F6_vahendid:Google_Docs
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/32134071/II-moodul
http://maps.google.com/
http://gmail.com/
http://translate.google.ee/
http://tinyurl.com/
http://writeboard.com/
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.wallwisher.com/%C3%A2%C2%80%C2%A8Juhend%20http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174
http://www.doodle.com/
http://www.zoho.com/
http://kursusematerjalid.pbworks.com/w/page/33231932/Zoho-kasutamine
http://sites.google.com/site/ettekanded/uehistoeoe


Informaatika - Sisene
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Informaatika - 3 Projekti kavandi koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine&print[30.04.2013 12:38:52]

3 Projekti kavandi koostamine

Enne projekti kavandi koostamisega alustamis on soovitav tutvuda projektijuhtimise materjalidega, et mõista projektide olemust ja
kavandamise põhimõtteid. Käesoleva informaatika ainekursuse raames tuleb koostada ja vormistada lihtsustatud projekti kavand (vt
õppeülesanne 3.1). 

Projektikavandi vormistamisel lähtutakse pikkade tekstide vormistamise reeglitest ja/või kehtivast kirjalike tööde koostamise ja
vormistamise juhendist.

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega, nt Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Google Docs
Document jt ja igaühel neist on oma viis infot salvestada (vt Tekstiredaktorid ja failivormingud).

Teksti sisestamine on tegevus, milleta ei sünni ei kirja ega ühtki teist dokumenti, rääkimata raamatust, kuid kahjuks on teksti
sisestamine äärmiselt halvasti automatiseeritav. Selleks, et teksti sisestamisele ja vormistamisele ning hiljem ka redigeerimisele kuluks
võimalikult vähe aega, on mõistlik järgida mõningaid reegleid (vt Teksti sisestamise reeglid).

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise komponentidel kui vormindamisel.
Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega
(Dokumentide vormistamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus.
Mägi, J. 2011. Projekti planeerimine. E-kursuse "Organisatsioon ja juhtimine" materjal. http://web.ametikool.ee/jane/okj/
(10.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
(01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
(01.11.2011)

http://web.ametikool.ee/jane/okj/?7._Projektijuhtimise_alused:Projekti_olemus_ja_tunnused
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/teksti_sisestamise_reeglid.html
http://web.ametikool.ee/jane/okj/
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html


Informaatika - Sisene
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Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - 4 Kodulehe loomine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?4_Kodulehe_loomine&print[30.04.2013 12:38:53]

4 Kodulehe loomine

Projektile kodulehe loomiseks sobib kasutada lihtsaid veebipõhiseid veebilehtede loomise vahendeid/veebitööriistu (vt Vahendid kodulehe
loomiseks), mis on kasutamiseks üldjuhul tasuta.

Vahendi valikul võiks silmas pidada järgmist:

vahend peaks võimaldama ajaveebi pidamist (nt mida saab kasutada uudiste edastamiseks)
Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras -
esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp.
vahend peaks võimaldama ühistööd, et erinevad projektiga seotud inimesed saaksid veebilehte arendada ja sinna infot (nt
uudiseid) lisada

Kodulehel avaldatud materjale/loomingut aitab autoritel paindlikult kaitsta Creative Commons http://creativecommons.org (edaspisi
CC). CC põhineb traditsioonilisel „kõik õigused kaitstud” litsentsi kontseptsioonil pakkudes vabatahtlikku loomingu litsentseerimist
osaliste õiguste kaitsmisega.

CC aitab oma loomingut publitseerida on-line (internetis) ning võimaldab samal ajal autoril kasutajatele teada anda, mida publitseeritud
tööga võib ja mida ei või teha. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Tipp, V. Creative Commons. Õpiobjekt. http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html (10.11.2011)

http://creativecommons.org/
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/creative_commons.html


Informaatika - Sisene
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Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - 5 Ankeetide koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?5_Ankeetide_koostamine&print[30.04.2013 12:38:55]

5 Ankeetide koostamine

Veebipõhiste ankeetide ja küsimustike koostamiseks on mitmeid vahendeid/keskkondi - eFormular, Google Form, Zoho Creator jt.

Nimetatud vahendid sobivad näiteks:

ürituse internetipõhise registreerimisankeedi koostamiseks
küsitluse, uurimuse läbiviimiseks
tagasisideküsitluse koostamiseks ja läbiviimiseks
jne

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Google Form http://docs.google.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-
loomine-googleform (01.11.2011)

Google Form on ankeetide
koostamise vahend. Loodud ankeeti
on võimalik avaldada veebis ja
jagada teiste kasutajatega.

e-Formular http://www.eformular.com http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-
ksimustiku-loomine (01.11.2011)

eFormular on unikaalne
elektrooniline vahend, mis võimaldab
kerge vaevaga koostada
elektroonilisi ankeete (formulare)
ning nende abil Interneti kaudu
küsitlusi läbi viia ja andmeid
koguda. 
eFormulari kasutamine on tasuta
kuni 10 vastajaga küsitlustele.
Tasuliseks muutub küsitlus alates
11. kasutajast.

Zoho creator http://www.zoho.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

Zoho Creator on veebipõhiste
andmebaaside rakendus, mis
võimaldab lihtsate vahenditega
andmeid hallata, MS Exceli või Office
andmetabeleid veebipõhisteks
konverteerida, luua suuremahulisi
rakendusi, veebiküsitlusi ning lisada
need oma veebilehele või ajaveebi.

Doodle http://www.doodle.com/ http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-
organiseerimise-tarkvara-doodle (01.11.2011)

Doodle võimaldab leida meeskonnale
sobivaima aja koosolekuks.
Kasutades Doodle’t saate lihtsalt,
kiirelt ja mugavalt luua
veebiküsitluse, kus osalejad saavad
märkida neile sobivad ajad
koosolekuks planeeritud aegadest
ning automaatselt saadetakse
küsitluse koostajale info vastaja
kohta.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Aluoja, L. 2009. Ankeedi/küsitluse loomine. Google Form. http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-
googleform (01.11.2011)
Aluoja, L. 2009. Internetipõhiste küsitluste võimalused eFormular. http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-
loomine (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Koosolekute organiseerimise tarkvara Doodle. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-
uni.ee/uudiskiri/tooleht/ (01.11.2011)
Kusmin, M. 2007. Zoho Creator. Tööleht õpetajale. E-õppe uudiskiri. http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
(01.11.2011)

http://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.eformular.com/
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.zoho.com/
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
http://www.doodle.com/
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/ankeediksitluse-loomine-googleform
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://www.slideshare.net/aluojalaine/eformular-ksimustiku-loomine
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/koosolekute-organiseerimise-tarkvara-doodle
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator
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6 Hulgikirjade koostamine

Kui soovite saata kõigile projektis osalejatele/üritusest osavõtjatele kirja või meilisõnumi, mis sisaldab iga inimese jaoks erinevat
isiklikku teavet, siis on hea võimalus kasutada MS Wordi kirjakooste funktsiooni. 

Kirjade, meilisõnumite või ümbrike loomine ükshaaval võtaks tunde. Kirjakooste kasutamisel tuleb lihtsalt luua üksainus dokument, mis
sisaldab igas kirjas samaks jäävat teavet, ning lisada sinna kohatäited iga adressaadi osas erineva teabe jaoks. Word hoolitseb ülejäänu
eest juba ise.

Kirjakooste koosneb alati kolmest elemendist.

1. Põhidokument, millega alustate.
2. Adressaaditeave (nt iga adressaadi nimi ja aadress), mille soovite põhidokumendiga ühendada.
3. Valmisdokumendid, mis sisaldavad põhidokumendi teavet ja iga adressaadi kordumatut teavet.

Kirjakooste funktsiooni saab kasutada ka näiteks diplomite, tõendite, nimesiltide ja miks ka mitte lepingute koostamiseks.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Metshein, M. 2011. Kirjakooste/hulgikiri. Microsoft Word 2007. http://metshein.com/content/view/431/52/ (11.11.2011)

http://metshein.com/content/view/431/52/


Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?6_Hulgikirjade_koostamine&login[30.04.2013 12:38:58]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.

 

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - 7 Andmete analüüs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs&print[30.04.2013 12:38:59]

7 Andmete analüüs

Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed salvestuvad tabelisse. Küsitluste tulemusi on võimalik Google Docs
keskkonnas vaadata ka graafiliselt, st tulemused on esitatud ka diagrammidena. 

Kui küsitlusvormi abil kogutud andmeid on vaja täiendavalt analüüsida (lisaks tulemuste graafilisele esitusele), siis sealsamas Google
Docs keskkonnas on võimalik andmeid sorteerida, filtreerida ja teha andmete analüüsiks risttabeleid. Andmetabeli ehk andmeloendi saab
ka Google Docsist alla laadida (Download) .xls failivormingus ja seejärel seda töödelda tabelitöötlusprogrammiga (nt MS Excel).
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8 Esitluse koostamine

Esitluste koostamiseks kasutatakse esitlusgraafika programme ehk tarkvara, mis võimaldavad informatsiooni esitada slaidide kujul.
Tüüpiliselt koosneb esitlustarkvara järgmistest osadest:

erineva kujundusega mallid esitluste jaoks;
vahendid erineva paigutusega slaidide lisamiseks ja kustutamiseks;
vahendid teksti slaididele sisestamiseks ja vormindamiseks;
vahendid piltide ja meediafailide lisamiseks slaididele;
vahendid esitluse näitamiseks.

Esitlusi on võimalik välja trükkida, avaldada veebis (näiteks Google Docs), laadida erinevatesse internetikeskkondadesse (näiteks
SlideShare), salvestada üksikute piltidena ning kasutada videote koostamisel.

Esitlusi saad luua järgmiste esitlusgraafika programmidega:

Microsoft PowerPoint(vt õppematerjal Esitlusgraafika)
OpenOffice.org Impress (vt õppematerjal Impress)
Google Docs (Presentations) (vt Esitluse loomine Googel Docsi abil)

Kasutatud ja soovitavad allikad

Kuidas teha head kaitsmise ettekannet. http://www.cs.ut.ee/avatud/Kuidas_teha_head_kaitsmise_ettekannet.pdf (11.11.2011)
Põldoja, H. 2011. Esitlusgraafika programm. http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-programm (20.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Esitlusgraafika. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas2/esitlusgraafika.html (01.11.2011)

https://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://office.microsoft.com/et-ee/powerpoint/
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.tlu.ee/%7Ehillarp/OpiProjekt/index51.html
http://www.tlu.ee/%7Ehillarp/OpiProjekt/index51.html
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9BGWvVQOHi4J:yuuluw.havike.eenet.ee/lassuhtlemine/wp-content/uploads/2010/01/Esitluse_loomine_Googel_Docsi_abil.doc+google+docs+esitluse+koostamine&hl=et&pid=bl&srcid=ADGEESijVRC0uLLpUBhfWXFpc134HbEyQNhzijrryZQugvGhIRQQE0NwOFHZvWjFj4p0bHoW_KrP53ZIhJ9QWl7lkp2cI22pai_WEMJtBUb7ZPzuyKjcQCvg9MG9lYpK4FIidZG3GSAx&sig=AHIEtbQcOEf-qGwT0sLJjCbiIn6y0727jA
http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/Kuidas%20teha%20head%20kaitsmise%20ettekannet
http://lemill.net/tools/esitlusgraafika-programm%20
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/esitlusgraafika.html
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Õppeülesanded

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppeülesanne 3.1. Projekti kirjelduse koostamine ja vormistamine

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
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Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppija juhis:

1. Tutvu Moodle keskkonnas 
ainekavaga 
tegevuskavaga

2. Sõnasta oma isiklikud eesmärgid ainekursuse läbimiseks
3. Esita töö Moodles selleks ettenähtud kohas tegevuskavas märgitud tähtajaks
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Google Docs

2006. aasta sügisel tõi Google välja veebipõhise kontoritarkvara paketi Google Docs
(docs.google.com)

Google Docs sisaldab:

esitlusprogrammi Presentation
tekstiredaktorit Document
tabelarvutust Spreadsheet
ankeetide koostamise vahendit Forms
joonistusprogrammi Drawing

Selle teenuse peamised eelised on:

võimalus luua oma dokumente veebipõhiselt, vajalik on vaid internetiühendus
võimalus salvestada oma dokumente Google’i serveris, mis teeb need on
kättesaadavaks igal ajal ja igal pool maailmas, kus on olemas internetiühendus
võimalus organiseerida kollektiivset tööd (colloboration) dokumentidega
tehtud töid on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega, saab
määrata, kellele kättesaadav
olemas on versioonihaldus, st et saab taastada eelnevaid versioone, kui miski
valesti läheb
võimalik on “importida” (Upload) mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google
Docsi keskkonda ja "eksportida" (Download) valmis töö sobivas failivormingus
kasutamiseks väljaspool Google Docsi keskkonda
Tasuta, praktiliselt reklaamivaba

Goodle Docs toetab nii importimisel kui eksportimisel järgmisi failivorminguid:

document (kuni 500KB teksti) 
lihtsalt tekst (.txt)
Microsoft Word (.doc, .docx), 
Rich Text (.rtf), 
OpenDocument Text (.odt)
StarOffice (.sxw)

presentation (kuni 10MB)
Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps)

spreadsheet (kuni 1MB)
Comma Separated Value (.csv).
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
OpenDocument Spreadsheet (.ods).

PDF File (kuni 10MB)

Kahjuks ei ole lubatud üles laadida .html faile. Aga Googlel on olemas oma Google Sites, millega saab veebilehekülgi luua!

https://docs.google.com/
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Kasutatud ja soovitavad allikad

Laugasson, E. 2001. Veebipõhine kontoritarkvara Google Docs. http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-
Docs_keskkond.pdf (20.11.2011)

http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf
http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf
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Informaatika - Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

http://www.tps.edu.ee/...a/?2_Vahendid_%FChist%F6%F6ks:%D5ppe%FClesanne_2.1._Meeskondade_%28paaride%29_moodustamine&print[30.04.2013 12:39:14]

Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppija juhis:

moodustage meeskonnad/paarid
koostage ühistöö vahendit Google Docs kasutades meeskonna/paari kohta tutvustav tekstidokument
kujundage dokument (võite lisada ka pilte)
jagage (Share) dokumenti nendega, kellel on dokumendi aadress
lisage aadress vastavasse foorumisse (pealkirjaks meeskonna liikmete nimed) Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks



Informaatika - Sisene
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Informaatika - Tekstiredaktorid ja failivormingud

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Tekstiredaktorid_ja_failivormingud&print[30.04.2013 12:39:16]

Tekstiredaktorid ja failivormingud

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega. Igaühel neist on oma viis infot salvestada. See viis väljendub
failivormingus ja failinime laiendis.

Lihttekst on masinloetav ja kõige kergemini porditav tekstivorming, sest seda toetavad praktiliselt kõik rakendused kõigil
arvutiplatvormidel. TXT failivorming (inglise keeles tuntud ka kui "plain text" või lihtsalt "text file") on lihtsaim elektroonilise
tekstidokumendi vorming, sisaldades vaid kirjavahemärke, tühikuid ja reavahetusi, sellest ka nimetus lihttekst (plain text). Levinuim
failinime laiend on .txt (kasutusnäide: "mingifail.txt").

Käesoleval ajal (aastal 2011) on levinumad tekstitöötlusprogrammid ja nende vaikimisi salvestatavad failivormingud (failinime laiendid):

Microsoft Office Word 2010 - .docx
Microsoft Office Word 2007 - .docx
Microsoft Office Word 2003 - .doc
OpenOffice.org Writer 3.1 - .odt
Universaalne failiformaat - .rtf

Word 2007-2010 ja Writer oskavad avada kõiki neid failivorminguid. Word 2003 oskab lisaks oma vormingule (.doc) vastava lisatarkvara
abil avada ka .docx vormingus faile. Rich Text Format (.rtf) vormingus faile oskavad avada praktiliselt kõik maailmas leiduvad
tekstiredaktorid.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2011. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html
(01.11.2011)
Txt. Vikipeedia. http://et.wikipedia.org/wiki/Txt (01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html
http://et.wikipedia.org/wiki/Txt
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Informaatika - Dokumentide vormistamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine&print[30.04.2013 12:39:18]

Dokumentide vormistamine

Dokument on tekstitöötluse seisukohast igasugune kirjutis, mille pikkus võib olla paarileheküljelisest kirjast kuni raamatuni.

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise komponentidel kui vormindamisel.
Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega.

Dokumendis on elementaarühikuks märk (sümbol). Märkidest moodustuvad sõnad ja neist omakorda laused ja lausetest lõigud jne (vt
Tekstidokumendi struktuur). Igal komponendil on teatud omadused, mida saab muuta, ning nendega on seotud teatud hulk tegevusi,
mida saab täita. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus. 
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
(01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
(01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstidokumendi_struktuur.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
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Informaatika - Lehekülje küljendusest

http://www.tps.edu.ee/...alid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Lehek%FClje_k%FCljendusest&print[30.04.2013 12:39:20]

Lehekülje küljendusest

Teksti paigutus lehel sõltub lehekülje küljendusest ehk 

valitud paberilehe mõõtmetest (Size) ja 
määratud vabadest servadest - veeristest (Margins).

Joonis 1. Lehe küljendamine
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Informaatika - Märgivormindus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:M%E4rgivormindus&print[30.04.2013 12:39:21]

Märgivormindus

Märkidega seotud vormindust nimetatakse märgivorminduseks. Märgivorminduseks kasutatakse: 

erinevaid kirju (fonte), 
kirjasuurusi, 
laade, 
värve, 
markeerimist jm. 

Tekstimärkide vormindamiseks tuleb vormindatavad märgid (täht, sõna, lause lõik, pikem tekst) valida ja siis klõpsata lindi või
mininupuriba vastaval nupul.

Joonis 2. Märgivormindus



Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:M%E4rgivormindus&login[30.04.2013 12:39:22]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.

 

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - Lõiguvormindus

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:L%F5iguvormindus&print[30.04.2013 12:39:23]

Lõiguvormindus

Lõikudega seotud vormindust nimetatakse lõiguvorminduseks. Lõiguvorminduseks kasutatakse: 

teksti erinevaid joondamisviise
reavahet (parema loetavuse saavutamiseks pikkades tekstides tavaliselt 1,5)
lõikude eraldamist täiendava vaba ruumiga või kasutades taandrida (üldjuhul arvutikirjas taandrida ei kasutata) 
loetelusid jm.

Ühe lõigu vormindamiseks piisab sisestuskursori paigutamisest sellesse lõiku ja seejärel vorminduse valimisest lindilt. Enamate lõikude
vormindamiseks tuleb nad esmalt kasvõi osaliselt valida ja siis rakendada soovitud vorming lindilt.

Joonis 3. Lõiguvormindus
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Informaatika - Sisukorra koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Sisukorra_koostamine&print[30.04.2013 12:39:25]

Sisukorra koostamine

Selleks, et saaks lasta arvutiprogrammil automaatselt koostada sisukorda, tuleb kõik sisukorras kajastatavad pealkirjad vormindada
pealkirjalaadidena (vt Laadide e stiilide kasutamine).

Kui kõik pealkirjad, mida soovitakse kajastada sisukorras on vormindatud pealkirjalaadidena, siis saab luua sisukorra selleks ettenähtud
kohta dokumendis (enamasti dokumendi algusesse) (vt Sisukorra koostamine).

Kui olete juba sisukorra loonud, siis soovite seda ilmselt säilitada. Dokumendile pealkirju või uut sisu lisades tuleb uued pealkirjad ja
muutunud leheküljenumbrid ka sisukorda sisse viia. Sisukorra värskendamiseks tuleb sisukord kõigepealt valida ning seejärel
vajutada klahvi F9 (vt Sisukorra kaasajastamine).

Koostatud sisukorras on pikema tekstidokumendi peatükkide, teemade, osade jne pealkirjad loetletud koos leheküljenumbritega. Seega
peaks dokumendis olema leheküljed nummerdatud (vt Leheküljenumbrite lisamine). Lehekülje number tuleb tavaliselt lisada kõikidele
lehtedele va mõned erandid. Näiteks tiitellehelt või esikaanelt tuleb leheküljenumber eemaldada (vt Esilehelt leheküljenumbri
eemaldamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Leheküljenumbrid. Word 2007 spikker ja õpetused. http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/CH010062619.aspx (11.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/laadide_e_stiilide_kasutamine.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/sisukorra_koostamine.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/sisukorra_koostamine.html
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001226513.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001227657.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001227657.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/CH010062619.aspx
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
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Informaatika - Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

http://www.tps.edu.ee/...ika/?3_Projekti_kavandi_koostamine:%D5ppe%FClesanne_3.1._Projekti_kavandi_koostamine_ja_vormistamine&print[30.04.2013 12:39:27]

Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

Õppija juhis:

1. Lisage töö teema ja muud projekti kohta käivad andmed Projektirühmade info Wiki-sse
2. Koostage projekti kavand (töö põhiosa ~4-6 lk, A4), mille üldine struktuur toodud allpool
3. Vormistage õppeülesanne tekstidokumendina (doc või rtf vormingus) vastavalt pikkade tekstide vormistamise reeglitele (vt

Dokumentide vormistamine) või vastavalt kehtivale kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile
4. Esitage töö vastavasse kohta Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks

Töö struktuur:

Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus (sisaldab eesmärki, projekti teema/idee valiku põhjendust)
Teoreetiline ülevaade kirjanduse baasil (2-3 lk)
Projekti/ürituse kirjeldus (2-3 lk)

Projekti/ürituse eesmärgid
Kavandatav sihtgrupp
Projekti kestus
Projekti tegevuskava  ehk milliseid tegevusi on vaja teha, et oma ideed realiseerida (sh ürituse kava/juhendi koostamine)
Ürituseks vajalike ressursside planeerimine (va rahalised ressursid)
Turunduse kavandamine (reklaamikanalite valik ja reklaammaterjalide koostamine)
Projekti/ürituse tulemuste analüüs (juhul kui üritus läbi viidi)

Kokkuvõte
Kasutatud allikate loetelu
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Informaatika - Vahendid kodulehe loomiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?4_Kodulehe_loomine:Vahendid_kodulehe_loomiseks&print[30.04.2013 12:39:28]

Vahendid kodulehe loomiseks

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Edicy http://www.edicy.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, tasuta ja eesti keeles.
Redigeerimisõigusi saab jagada ka teiste kasutajatega.

Weebly http://www.weebly.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, standardversioon tasuta, inglise
keeles

Wordpress http://et.wordpress.com/ juhend (PDF) paindlik ja tasuta platvorm, mis sobib nii blogi kui ka kodulehe jaoks, olemas
eesti keele tugi

Google Sites http://sites.google.com/ juhend (PDF) tasuta veebipõhine vahend kodulehe koostamiseks, on seotud Gmaili (Google)
kontoga

http://www.edicy.com/
http://edicyjuhend.edicypages.com/et
http://www.weebly.com/
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
http://et.wordpress.com/
http://www.google.ee/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportfooliokursus.files.wordpress.com%2F2010%2F09%2Fajaveebi-wordpress-juhend.pdf&rct=j&q=wordpressi%20juhend&ei=1Ip_TomKO9CxhQegnoAW&usg=AFQjCNFTuCgPwdvMC-37DQ6bnZ_b7RqFwQ&cad=rja
http://sites.google.com/
http://www.e-uni.ee/juhendid/wp-content/uploads/2009/01/googlesites.pdf
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Informaatika - Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?4_Kodulehe_loomine:%D5ppe%FClesanne_4.1._Projekti_kodulehe_loomine&print[30.04.2013 12:39:30]

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppija juhis:

1. Tutvuge kodulehe/blogi loomise vahenditega (Wordpress, Blogger, Sauropol, Edicy, Weebly, Google Sites jne)
2. Valige vahend ja looge projekti koduleht/blogi
3. Lisage projekti kodulehe/blogi veebiaadress Projektirühmade info Wikisse

Nõuded kodulehele:

1. Sisaldab vähemalt järgmisi osi:

Avalehte
Projekti kajastavat osa
Teemat kajastavat osa, mis sisaldab ka viiteid erinevatele teemat kajastavatele allikatele
Ajaveebi (st uudiste osa)

Töö esitamise tähtaeg: .....

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.sauropol.com/
http://www.edicy.com/
http://weebly.com/
http://sites.google.com/


Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?4_Kodulehe_loomine:%D5ppe%FClesanne_4.1._Projekti_kodulehe_loomine&login[30.04.2013 12:39:31]
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8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?5_Ankeetide_koostamine:%D5ppe%FClesanne_5.1._Vormi_koostamine&print[30.04.2013 12:39:32]

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Küsitluse/andmete kogumise vms vormi koostamine

Õppija juhis:

Koostage projekti jaoks vajalik küsitluse/andmete kogumise vms ankeet. Ankeedi koostamiseks on soovitav kasutada Google
Docsi, kuid võib ka kasutada mõnda teist vahendit
Tehke vorm kättesaadavaks projekti kodulehelt (lisage link või vorm ise)
Lisage vormi veebiaadress vastavasse foorumisse Moodles (lisaks veebiaadressile lisage ka projekti nimetus ja paariliste nimed)
tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Informaatika - Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?6_Hulgikirjade_koostamine:%D5ppe%FClesanne_6.1._Kutse%2Fkirja_koostamine&print[30.04.2013 12:40:04]

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Hulgipostitus/kirjakooste

Tegemist on iseseisva õppeülesandega, st iga üliõpilane lahendab õppeülesande iseseisvalt oma paarilisest sõltumatult. Mõlemad
paarilised võivad kasutada ühte andmefaili (tabelit, mis sisaldab andmeid projektis osalevate inimeste kohta) aga koostatav dokument
(kiri, kutse, diplom, tänukiri vms) peab olema erinev. Kui vormi abil kogutud andmed ei ole piisavad selleks, et neid saaks kasutada
kirjakoostes, siis tuleb luua uus andmetabel.

Õppija juhis:

1. Koostage personaalne kiri/kutse kõigile projektist osavõtjatele kirjakooste võimalusi kasutades (võib koostada ka diplomi,
tänukirja, nimesildid vms)

Kiri/kutse peaks sisaldama informatsiooni projekti, toimumise aja, projekti kodulehe ja muu vajaliku kohta
Kiri/kutse peaks olema kujundatud A4 vormingus lehele kasutades tekstitöötlusprogrammi Word võimalusi (pildid, raamid,
värvid jne)

2. Andmetabel lae alla Google Dokumentidest (salvesta xls failina), kui registreerimise või küsitluse käigus said vajalikud andmed
või loo ise uus andmetabel

3. Looge ja kujundage dokument, mille soovite projektist osavõtjatele saata (kiri/kutse) ja lisage vajalikud väljad (kasutades
kirjakooste võimalusi), mis võimaldavad vajalike andmeid andmeloendist (andmetabelist) hankida. Salvestage dokument nimega
kiri (doc failivormingus).

4. Koostage kõigile sarnase sisuga, kuid igale projektist osavõtjale omaste andmetega dokumendid (st viige kirjakooste lõpule) ja
salvestage töö tulemus nimega valmis (doc failivormingus).

5. Lisage tehtud töö st kõik failid (kiri.doc, valmis.doc ja ka andmetabelit sisaldav fail) Moodlesse hindamiseks tegevuskavas
ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Risttabelid Google Docs-is

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:Risttabelid_Google_Docs-is&print[30.04.2013 12:40:13]

Risttabelid Google Docs-is
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Informaatika - Andmete analüüs Excelis

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:Andmete_anal%FC%FCs_Excelis&print[30.04.2013 12:40:15]

Andmete analüüs Excelis

Andmetabel ehk andmeloend (Data List) on korrapärane tabel, mille kõikide ridadel (rividel) on ühesugune struktuur. Ridu nimetatakse
ka kirjeteks (record), iga kirje  sisaldab tavaliselt ühe (info)objekti erinevate omaduste väärtusi. Veerg ehk väli (field) sisaldab ühe
omaduse väärtusi erinevate kirjete (objektide) jaoks. 

Andmeloendite käsitlemiseks on Excelis spetsiaalsed vahendid, millede abil saab:

Sorteerida kirjeid (Data/Sort)
Filtreerida kirjeid (Data/Filter)
Teha kokkuvõtteid (Data/Subtotal)
Koostada risttabeleid andmete analüüsiks (Data/Pivot Table Report)

Korralduste kasutamiseks peab andmetabel (loend) vastama järgmistele tingimustele:

Kõikidel väljadel (tulpadel) peavad olema pealkirjad
Tabelis ei tohi olla tühje ridu ja veerge
Tabel peab olema eraldatud teistest andmetest vähemalt ühe tühja rea ja veeruga
 Enamasti peab aktiivne lahter (lahtrikursor) asuma tabeli piirkonnas

Käsud andmeloendite käsitlemiseks asuvad Excel 2003-s menüüs Data. Excel 2007-s asub põhiosa käskudes vahekaardil Data. Mõned
käsud on ka vahekaardil Home ja Insert.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Amitan, I., Vilipõld, Jüri. 2011.Vahendid tabelite töötlemiseks.Üldised põhimõtted.
http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html (10.11.2011)

http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
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Informaatika - Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?7_Andmete_anal%FC%FCs:%D5ppe%FClesanne_7.1._Andmete_anal%FC%FCs&print[30.04.2013 12:40:17]

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Ülesandeks on töödelda/analüüsida vormi abil kogutud andmeid tabelitöötlusprogrammiga Excel. Millise spetsiaalseid Exceli vahendeid
kasutada, see sõltub kogutud andmetest.

Õppija juhis:

1. Ekspordi Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed Excelisse
2. Töötle/analüüsi kogutud andmeid kasutades sorteerimist, filtreerimist, vahekokkuvõtete ja/või risttabeli tegemist
3. Esita töö Moodles ja avalda tulemused projekti kodulehel tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Soovitusi esitluse koostamiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?8_Esitluse_koostamine:Soovitusi_esitluse_koostamiseks&print[30.04.2013 12:40:24]

Soovitusi esitluse koostamiseks

Esitlustele esitatavad nõuded

Birdsell (1998) on toonud välja 5 sammu, et valmistatud materjal toetaks esitlust:

Teemale vastavus
Visuaalne sidusus
Esitluse ajajoon
Kuulajaskonnale vastavus
Loetavus

Teemale vastavus

Kõik esituses peab olema teemale vastav: disain, taust, tekst ja graafika.
Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu olulistelt asjadelt kõrvale.
Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on oluline esituse jaoks, kui info esitus selle
abil on efektiivsem kui teksti abil.

 Visuaalne sidusus

Esitlus on ühendavam, kui see sisaldab kaalutletud värvilahenduse, järjekindla, mittekuhjatud stiiliformaadi ja suhteliselt vähe
teksti.
Slaidide üldkujundus peab jääma ühe esitluse kestel samaks. 
Tekst peab olema lühike ja oluline.
Kui kasutada suuri graafika elemente nagu graafikuid või pilte, siis mitte panna slaidile enam kui ühte elementi (erand on siis kui
soovitakse kahte objekti võrrelda või kui mõlemad kujundid on korraga vaatluse all).

 Esitluse ajajoon

Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega pärast vastavat sõnalist osa. Kui tekst peab
selgitama pildil olevat infot, siis peab pilt ilmuma enne teksti või üheaegselt tekstiga.
Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, lubades infot tajuda ning omandada. Ka siis, kui on tegemist animeeritud teksti või
graafikaga, tuleb kindlustada, et viimasena ilmuv info jääks kauemaks ekraanile. 

 Kuulajaskonnale vastavus

Esitlus peab vastama kuulajaskonnale. Nooremad lasevad enam tähelepanu kõrvale juhtida erinevate efektidega kui vanemad.

 Loetavus

Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Kunagi ei tohi ohverdada loetavust pannes slaidile enam
materjali. 
Kontrollida, et ekraanil oleks värvid üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi korral. Tekst peab olema nähtav.

 Lisaks on toonud Cordell (2000) mõned soovitused efektiivsete slaidide valmistamiseks.

Ühel slaidil üks põhiidee.
Vähe teksti ühel slaidil.
"Burma habemeajamise reegel" - mitte tuua silme ette enamat kui te suudaksite kiirteel täis kiirusega kihutades mingilt
reklaamilt tähele panna.
Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (tavaliselt vähemalt suurusega 28 punkti).
Valida kirjatüüp loetavuse seisukohast, mida on hea lugeda ja vältida uudseid ning "põnevaid" tüüpe.
Vältida täiesti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult trükitähti.
Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda. Punane on ka ärritav värv.
Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine, mitte rööpjoondus (justified).
Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul hõivavad kogu õpilaste tähelepanu.
Reegel on lihtsus. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame.



Informaatika - Soovitusi esitluse koostamiseks
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Kasutatud allikad

Tilk, A. Konno, M., Laes, R., Kose, V. 2009. Arvuti- ja asjaajamisõpe. E-kursuse materjal. http://eope.ehte.ee/arvuti
(01.11.2011)
Maadvere, I. 2010. Soovitusi esitluste koostamiseks. Video. http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A (01.11.2011)


http://eope.ehte.ee/arvuti
http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A
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Informaatika - Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/?8_Esitluse_koostamine:%D5ppe%FClesanne_8.1._Esitluse_koostamine_ja_kujundamine&print[30.04.2013 12:40:25]

Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppija juhis:

Koostage esitlus, mille abil on võimalik esitleda oma projekti kaasõppuritele ja õppejõule
Esitlus peab peab kajastama järgmist:

Projekti teema/idee valiku põhjendus
Projekti/ürituse eesmärgid
Sihtgrupi valik ja kirjeldus
Lühiülevaade projektist
Lühiülevaadet projekti läbiviimisest (juhul kui projekt ka ellu viidi)

Esitluse koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda esitluse koostamise headest tavadest ehk soovitustest esitluse koostamiseks

Esitamise tähtaeg: ...
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Informaatika - Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

http://www.tps.edu.ee/...nformaatika/?%D5ppe%FClesanded:%D5ppe%FClesanne_9.1._Projekti_kaitsmine_%28projekti_esitlemine%29&print[30.04.2013 12:40:27]

Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

Projekti kaitsmine toimub arvestusel. Iga meeskond (paar) esitleb oma projekti. Igal meeskonnal on ettekandeks aega 10 minutit (+5
minutit küsimusteks-vastusteks)

Ettekanne koosneb:

1. Projekti üldtutvustusest (esitluse selles osas tuleb kasutada õppeülesande 8.1 raames koostatud slaide)
2. Projekti planeerimise tegevuste ülevaatest (esitluse selles osas tehakse ülevaade peamiselt projekti kodulehel kajastatud info

põhjal, sh tutvustatakse projekti kodulehte)
3. Analüüsist meeskonna tegevuse kohta ja enesehinnangust meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel

Õppija juhis:

Vaadake koos meeskonnaliikmetega üle õppeülesande 8.1 käigus loodud esitlus ja parendage vajadusel esitlust
Kavandage ettekande (projekti kaitsmise) ülesehitus (millises järjekorras mingi info esitatakse)
Planeerige ühiselt projekti kaitsmise protseduur (kes mida ja kuidas räägib)
Vajadusel harjutage esitlemist

Hinnatakse:

Hinnatakse õppeülesannete sooritatust moodle keskkonnas (õppeülesanded 1-6) sh

Ettekannet (projekti kaitsmist)
Ettekannet (projekti esitlemise oskust)
Slaidiprogrammi e esitlust (õppeülesanne 8.1)

Projekti veebilehte, selle ülesehitust, üldist väljanägemist ja sellel kajastuvat järgnevat infotmatsiooni:
Teemakohane info
Projekti juhend/tutuvustus
Küsitluse vorm (või link vormile)
Küsitluse kokkuvõte
Kokkuvõte projekti läbiviimisest

Enesehinnangu andmise oskust (enesehinnang iseenda ja projektirühma tööle, sh meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse
kogu ainekursuse vältel)
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Informaatika - Tekstiredaktorid ja failivormingud
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Tekstiredaktorid ja failivormingud

Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega. Igaühel neist on oma viis infot salvestada. See viis väljendub
failivormingus ja failinime laiendis.

Lihttekst on masinloetav ja kõige kergemini porditav tekstivorming, sest seda toetavad praktiliselt kõik rakendused kõigil
arvutiplatvormidel. TXT failivorming (inglise keeles tuntud ka kui "plain text" või lihtsalt "text file") on lihtsaim elektroonilise
tekstidokumendi vorming, sisaldades vaid kirjavahemärke, tühikuid ja reavahetusi, sellest ka nimetus lihttekst (plain text). Levinuim
failinime laiend on .txt (kasutusnäide: "mingifail.txt").

Käesoleval ajal (aastal 2011) on levinumad tekstitöötlusprogrammid ja nende vaikimisi salvestatavad failivormingud (failinime laiendid):

Microsoft Office Word 2010 - .docx
Microsoft Office Word 2007 - .docx
Microsoft Office Word 2003 - .doc
OpenOffice.org Writer 3.1 - .odt
Universaalne failiformaat - .rtf

Word 2007-2010 ja Writer oskavad avada kõiki neid failivorminguid. Word 2003 oskab lisaks oma vormingule (.doc) vastava lisatarkvara
abil avada ka .docx vormingus faile. Rich Text Format (.rtf) vormingus faile oskavad avada praktiliselt kõik maailmas leiduvad
tekstiredaktorid.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2011. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html
(01.11.2011)
Txt. Vikipeedia. http://et.wikipedia.org/wiki/Txt (01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstidokumendi_avamine.html
http://et.wikipedia.org/wiki/Txt
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Informaatika - Dokumentide vormistamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine&print[30.04.2013 12:40:31]

Dokumentide vormistamine

Dokument on tekstitöötluse seisukohast igasugune kirjutis, mille pikkus võib olla paarileheküljelisest kirjast kuni raamatuni.

Pikemates dokumentides on suhteliselt suurem tähtsus mitmesuguste teksti ja kujutise komponentidel kui vormindamisel.
Tekstidokumentide parema mõistmise, loetavuse ja atraktiivsuse tõstmiseks kujundatakse tekste mitmesuguste võtetega.

Dokumendis on elementaarühikuks märk (sümbol). Märkidest moodustuvad sõnad ja neist omakorda laused ja lausetest lõigud jne (vt
Tekstidokumendi struktuur). Igal komponendil on teatud omadused, mida saab muuta, ning nendega on seotud teatud hulk tegevusi,
mida saab täita. 

Kasutatud ja soovitavad allikad

Jokk, V. 2001. Dokumentide disain töökeskkonnas MS Word. TTÜ Kirjastus. 
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
(01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
(01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstidokumendi_struktuur.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
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Informaatika - Avaleht
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Avaleht

E-kursuse eesmärgiks on aidata õppijal õppida kasutama arvutit efektiivselt
lähtuvalt erialasest vajadusest.

Käesolev e-kursuse materjal on  koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari
Noorsootöö õppekaval õppivatele üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi
käsitletavate teemade vastu.

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Margit Konno

Kursuse läbinud õppija:

oskab koostada ja vormistada pikemaid erialaseid tekste sh üliõpilastöid, tundes ja kasutades efektiivse arvutikasutamise võtteid
oskab koostada ja vormistada erialases töös vajaminevaid dokumente (kuulutused, kutsed, kirjad sh e-kirjad jne)
oskab otsida internetist infot, kasutada sotsiaalseid veebivahendeid (sh veebipõhist õpikeskkonda Moodle) ja hinnata
internetimaterjali usaldusväärsust
tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid ning oskab neid kasutada
tunneb andmete kogumise ja haldamise (tabelitöötlus) vahendeid ning võimalusi ja suudab teostada lihtsamat andmete analüüsi
(sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtete tegemine jne)
tunneb esitluste kujundamise üldprintsiipe ning oskab koostada ja kujundada sobiva esitluse oma projekti esitlemiseks.

Autori Margit Konno teos pealkirjaga Informaatika (õppematerjal) on kaitstud litsentsiga
Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/


Informaatika - Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

http://www.tps.edu.ee/...jalid/informaatika/index.php?1_Kursuse_tutvustus:%D5ppe%FClesanne_1.1._Isiklike_eesm%E4rkide_seadmine&print[30.04.2013 12:40:33]

Õppeülesanne 1.1. Isiklike eesmärkide seadmine

Õppija juhis:

1. Tutvu Moodle keskkonnas 
ainekavaga 
tegevuskavaga

2. Sõnasta oma isiklikud eesmärgid ainekursuse läbimiseks
3. Esita töö Moodles selleks ettenähtud kohas tegevuskavas märgitud tähtajaks
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Informaatika - Google Docs
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Google Docs

2006. aasta sügisel tõi Google välja veebipõhise kontoritarkvara paketi Google Docs
(docs.google.com)

Google Docs sisaldab:

esitlusprogrammi Presentation
tekstiredaktorit Document
tabelarvutust Spreadsheet
ankeetide koostamise vahendit Forms
joonistusprogrammi Drawing

Selle teenuse peamised eelised on:

võimalus luua oma dokumente veebipõhiselt, vajalik on vaid internetiühendus
võimalus salvestada oma dokumente Google’i serveris, mis teeb need on
kättesaadavaks igal ajal ja igal pool maailmas, kus on olemas internetiühendus
võimalus organiseerida kollektiivset tööd (colloboration) dokumentidega
tehtud töid on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega, saab
määrata, kellele kättesaadav
olemas on versioonihaldus, st et saab taastada eelnevaid versioone, kui miski
valesti läheb
võimalik on “importida” (Upload) mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google
Docsi keskkonda ja "eksportida" (Download) valmis töö sobivas failivormingus
kasutamiseks väljaspool Google Docsi keskkonda
Tasuta, praktiliselt reklaamivaba

Goodle Docs toetab nii importimisel kui eksportimisel järgmisi failivorminguid:

document (kuni 500KB teksti) 
lihtsalt tekst (.txt)
Microsoft Word (.doc, .docx), 
Rich Text (.rtf), 
OpenDocument Text (.odt)
StarOffice (.sxw)

presentation (kuni 10MB)
Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps)

spreadsheet (kuni 1MB)
Comma Separated Value (.csv).
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
OpenDocument Spreadsheet (.ods).

PDF File (kuni 10MB)

Kahjuks ei ole lubatud üles laadida .html faile. Aga Googlel on olemas oma Google Sites, millega saab veebilehekülgi luua!

https://docs.google.com/



Informaatika - Google Docs
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Kasutatud ja soovitavad allikad

Laugasson, E. 2001. Veebipõhine kontoritarkvara Google Docs. http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-
Docs_keskkond.pdf (20.11.2011)

http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf
http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/googledocs/Google-Docs_keskkond.pdf
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Informaatika - Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine
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Õppeülesanne 2.1. Meeskondade (paaride) moodustamine

Õppija juhis:

moodustage meeskonnad/paarid
koostage ühistöö vahendit Google Docs kasutades meeskonna/paari kohta tutvustav tekstidokument
kujundage dokument (võite lisada ka pilte)
jagage (Share) dokumenti nendega, kellel on dokumendi aadress
lisage aadress vastavasse foorumisse (pealkirjaks meeskonna liikmete nimed) Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Lehekülje küljendusest

http://www.tps.edu.ee/...maatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:Lehek%FClje_k%FCljendusest&print[30.04.2013 12:40:44]

Lehekülje küljendusest

Teksti paigutus lehel sõltub lehekülje küljendusest ehk 

valitud paberilehe mõõtmetest (Size) ja 
määratud vabadest servadest - veeristest (Margins).

Joonis 1. Lehe küljendamine
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Informaatika - Märgivormindus
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Märgivormindus

Märkidega seotud vormindust nimetatakse märgivorminduseks. Märgivorminduseks kasutatakse: 

erinevaid kirju (fonte), 
kirjasuurusi, 
laade, 
värve, 
markeerimist jm. 

Tekstimärkide vormindamiseks tuleb vormindatavad märgid (täht, sõna, lause lõik, pikem tekst) valida ja siis klõpsata lindi või
mininupuriba vastaval nupul.

Joonis 2. Märgivormindus
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Informaatika - Lõiguvormindus
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Lõiguvormindus

Lõikudega seotud vormindust nimetatakse lõiguvorminduseks. Lõiguvorminduseks kasutatakse: 

teksti erinevaid joondamisviise
reavahet (parema loetavuse saavutamiseks pikkades tekstides tavaliselt 1,5)
lõikude eraldamist täiendava vaba ruumiga või kasutades taandrida (üldjuhul arvutikirjas taandrida ei kasutata) 
loetelusid jm.

Ühe lõigu vormindamiseks piisab sisestuskursori paigutamisest sellesse lõiku ja seejärel vorminduse valimisest lindilt. Enamate lõikude
vormindamiseks tuleb nad esmalt kasvõi osaliselt valida ja siis rakendada soovitud vorming lindilt.

Joonis 3. Lõiguvormindus



Informaatika - Sisene

http://www.tps.edu.ee/...rjalid/informaatika/index.php?3_Projekti_kavandi_koostamine:Dokumentide_vormistamine:L%F5iguvormindus&login[30.04.2013 12:40:49]

 

 

Sisene Home | Guestbook | Site Map | Contact

Avaleht
1 Kursuse tutvustus
2 Vahendid ühistööks
3 Projekti kavandi koostamine
4 Kodulehe loomine
5 Ankeetide koostamine
6 Hulgikirjade koostamine
7 Andmete analüüs
8 Esitluse koostamine
Õppeülesanded

Sisukaart
Prindi
Sisene
Viimane uuendus:
November 22. 2011 00:59:24
 
 

Sisene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.

 

 
 
 

 

    Powered By CMSImple.dk - Design By WST   

http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Informaatika - Sisukorra koostamine
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Sisukorra koostamine

Selleks, et saaks lasta arvutiprogrammil automaatselt koostada sisukorda, tuleb kõik sisukorras kajastatavad pealkirjad vormindada
pealkirjalaadidena (vt Laadide e stiilide kasutamine).

Kui kõik pealkirjad, mida soovitakse kajastada sisukorras on vormindatud pealkirjalaadidena, siis saab luua sisukorra selleks ettenähtud
kohta dokumendis (enamasti dokumendi algusesse) (vt Sisukorra koostamine).

Kui olete juba sisukorra loonud, siis soovite seda ilmselt säilitada. Dokumendile pealkirju või uut sisu lisades tuleb uued pealkirjad ja
muutunud leheküljenumbrid ka sisukorda sisse viia. Sisukorra värskendamiseks tuleb sisukord kõigepealt valida ning seejärel
vajutada klahvi F9 (vt Sisukorra kaasajastamine).

Koostatud sisukorras on pikema tekstidokumendi peatükkide, teemade, osade jne pealkirjad loetletud koos leheküljenumbritega. Seega
peaks dokumendis olema leheküljed nummerdatud (vt Leheküljenumbrite lisamine). Lehekülje number tuleb tavaliselt lisada kõikidele
lehtedele va mõned erandid. Näiteks tiitellehelt või esikaanelt tuleb leheküljenumber eemaldada (vt Esilehelt leheküljenumbri
eemaldamine).

Kasutatud ja soovitavad allikad

Leheküljenumbrid. Word 2007 spikker ja õpetused. http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/CH010062619.aspx (11.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus. Baasteadmised I. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas1/tekstittlus.html (01.11.2011)
Spitsõn, M., Elm, P., Eljas, H. 2010. Tekstitöötlus II. Baasteadmised II. http://www.e-uni.ee/e-
kursused/baas2/tekstittlus_ii.html (01.11.2011)

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/laadide_e_stiilide_kasutamine.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/sisukorra_koostamine.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/sisukorra_koostamine.html
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001226513.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001227657.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HP001227657.aspx
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/CH010062619.aspx
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas2/tekstittlus_ii.html
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Informaatika - Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

http://www.tps.edu.ee/...php?3_Projekti_kavandi_koostamine:%D5ppe%FClesanne_3.1._Projekti_kavandi_koostamine_ja_vormistamine&print[30.04.2013 12:40:51]

Õppeülesanne 3.1. Projekti kavandi koostamine ja vormistamine

Õppija juhis:

1. Lisage töö teema ja muud projekti kohta käivad andmed Projektirühmade info Wiki-sse
2. Koostage projekti kavand (töö põhiosa ~4-6 lk, A4), mille üldine struktuur toodud allpool
3. Vormistage õppeülesanne tekstidokumendina (doc või rtf vormingus) vastavalt pikkade tekstide vormistamise reeglitele (vt

Dokumentide vormistamine) või vastavalt kehtivale kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile
4. Esitage töö vastavasse kohta Moodles tegevuskavas ettenähtud tähtajaks

Töö struktuur:

Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus (sisaldab eesmärki, projekti teema/idee valiku põhjendust)
Teoreetiline ülevaade kirjanduse baasil (2-3 lk)
Projekti/ürituse kirjeldus (2-3 lk)

Projekti/ürituse eesmärgid
Kavandatav sihtgrupp
Projekti kestus
Projekti tegevuskava  ehk milliseid tegevusi on vaja teha, et oma ideed realiseerida (sh ürituse kava/juhendi koostamine)
Ürituseks vajalike ressursside planeerimine (va rahalised ressursid)
Turunduse kavandamine (reklaamikanalite valik ja reklaammaterjalide koostamine)
Projekti/ürituse tulemuste analüüs (juhul kui üritus läbi viidi)

Kokkuvõte
Kasutatud allikate loetelu
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Informaatika - Vahendid kodulehe loomiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?4_Kodulehe_loomine:Vahendid_kodulehe_loomiseks&print[30.04.2013 12:40:53]

Vahendid kodulehe loomiseks

Nimetus Koduleht Juhend Kirjeldus

Edicy http://www.edicy.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, tasuta ja eesti keeles.
Redigeerimisõigusi saab jagada ka teiste kasutajatega.

Weebly http://www.weebly.com/ juhend veebipõhine vahend veebilehtede tegemiseks, standardversioon tasuta, inglise
keeles

Wordpress http://et.wordpress.com/ juhend (PDF) paindlik ja tasuta platvorm, mis sobib nii blogi kui ka kodulehe jaoks, olemas
eesti keele tugi

Google Sites http://sites.google.com/ juhend (PDF) tasuta veebipõhine vahend kodulehe koostamiseks, on seotud Gmaili (Google)
kontoga

http://www.edicy.com/
http://edicyjuhend.edicypages.com/et
http://www.weebly.com/
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
http://et.wordpress.com/
http://www.google.ee/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportfooliokursus.files.wordpress.com%2F2010%2F09%2Fajaveebi-wordpress-juhend.pdf&rct=j&q=wordpressi%20juhend&ei=1Ip_TomKO9CxhQegnoAW&usg=AFQjCNFTuCgPwdvMC-37DQ6bnZ_b7RqFwQ&cad=rja
http://sites.google.com/
http://www.e-uni.ee/juhendid/wp-content/uploads/2009/01/googlesites.pdf
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Informaatika - Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?4_Kodulehe_loomine:%D5ppe%FClesanne_4.1._Projekti_kodulehe_loomine&print[30.04.2013 12:40:55]

Õppeülesanne 4.1. Projekti kodulehe loomine

Õppija juhis:

1. Tutvuge kodulehe/blogi loomise vahenditega (Wordpress, Blogger, Sauropol, Edicy, Weebly, Google Sites jne)
2. Valige vahend ja looge projekti koduleht/blogi
3. Lisage projekti kodulehe/blogi veebiaadress Projektirühmade info Wikisse

Nõuded kodulehele:

1. Sisaldab vähemalt järgmisi osi:

Avalehte
Projekti kajastavat osa
Teemat kajastavat osa, mis sisaldab ka viiteid erinevatele teemat kajastavatele allikatele
Ajaveebi (st uudiste osa)

Töö esitamise tähtaeg: .....

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.sauropol.com/
http://www.edicy.com/
http://weebly.com/
http://sites.google.com/
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Informaatika - Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?5_Ankeetide_koostamine:%D5ppe%FClesanne_5.1._Vormi_koostamine&print[30.04.2013 12:40:56]

Õppeülesanne 5.1. Vormi koostamine

Küsitluse/andmete kogumise vms vormi koostamine

Õppija juhis:

Koostage projekti jaoks vajalik küsitluse/andmete kogumise vms ankeet. Ankeedi koostamiseks on soovitav kasutada Google
Docsi, kuid võib ka kasutada mõnda teist vahendit
Tehke vorm kättesaadavaks projekti kodulehelt (lisage link või vorm ise)
Lisage vormi veebiaadress vastavasse foorumisse Moodles (lisaks veebiaadressile lisage ka projekti nimetus ja paariliste nimed)
tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

http://www.tps.edu.ee/...alid/informaatika/index.php?6_Hulgikirjade_koostamine:%D5ppe%FClesanne_6.1._Kutse%2Fkirja_koostamine&print[30.04.2013 12:40:58]

Õppeülesanne 6.1. Kutse/kirja koostamine

Hulgipostitus/kirjakooste

Tegemist on iseseisva õppeülesandega, st iga üliõpilane lahendab õppeülesande iseseisvalt oma paarilisest sõltumatult. Mõlemad
paarilised võivad kasutada ühte andmefaili (tabelit, mis sisaldab andmeid projektis osalevate inimeste kohta) aga koostatav dokument
(kiri, kutse, diplom, tänukiri vms) peab olema erinev. Kui vormi abil kogutud andmed ei ole piisavad selleks, et neid saaks kasutada
kirjakoostes, siis tuleb luua uus andmetabel.

Õppija juhis:

1. Koostage personaalne kiri/kutse kõigile projektist osavõtjatele kirjakooste võimalusi kasutades (võib koostada ka diplomi,
tänukirja, nimesildid vms)

Kiri/kutse peaks sisaldama informatsiooni projekti, toimumise aja, projekti kodulehe ja muu vajaliku kohta
Kiri/kutse peaks olema kujundatud A4 vormingus lehele kasutades tekstitöötlusprogrammi Word võimalusi (pildid, raamid,
värvid jne)

2. Andmetabel lae alla Google Dokumentidest (salvesta xls failina), kui registreerimise või küsitluse käigus said vajalikud andmed
või loo ise uus andmetabel

3. Looge ja kujundage dokument, mille soovite projektist osavõtjatele saata (kiri/kutse) ja lisage vajalikud väljad (kasutades
kirjakooste võimalusi), mis võimaldavad vajalike andmeid andmeloendist (andmetabelist) hankida. Salvestage dokument nimega
kiri (doc failivormingus).

4. Koostage kõigile sarnase sisuga, kuid igale projektist osavõtjale omaste andmetega dokumendid (st viige kirjakooste lõpule) ja
salvestage töö tulemus nimega valmis (doc failivormingus).

5. Lisage tehtud töö st kõik failid (kiri.doc, valmis.doc ja ka andmetabelit sisaldav fail) Moodlesse hindamiseks tegevuskavas
ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Risttabelid Google Docs-is

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:Risttabelid_Google_Docs-is&print[30.04.2013 12:41:06]

Risttabelid Google Docs-is
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Informaatika - Andmete analüüs Excelis

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:Andmete_anal%FC%FCs_Excelis&print[30.04.2013 12:41:07]

Andmete analüüs Excelis

Andmetabel ehk andmeloend (Data List) on korrapärane tabel, mille kõikide ridadel (rividel) on ühesugune struktuur. Ridu nimetatakse
ka kirjeteks (record), iga kirje  sisaldab tavaliselt ühe (info)objekti erinevate omaduste väärtusi. Veerg ehk väli (field) sisaldab ühe
omaduse väärtusi erinevate kirjete (objektide) jaoks. 

Andmeloendite käsitlemiseks on Excelis spetsiaalsed vahendid, millede abil saab:

Sorteerida kirjeid (Data/Sort)
Filtreerida kirjeid (Data/Filter)
Teha kokkuvõtteid (Data/Subtotal)
Koostada risttabeleid andmete analüüsiks (Data/Pivot Table Report)

Korralduste kasutamiseks peab andmetabel (loend) vastama järgmistele tingimustele:

Kõikidel väljadel (tulpadel) peavad olema pealkirjad
Tabelis ei tohi olla tühje ridu ja veerge
Tabel peab olema eraldatud teistest andmetest vähemalt ühe tühja rea ja veeruga
 Enamasti peab aktiivne lahter (lahtrikursor) asuma tabeli piirkonnas

Käsud andmeloendite käsitlemiseks asuvad Excel 2003-s menüüs Data. Excel 2007-s asub põhiosa käskudes vahekaardil Data. Mõned
käsud on ka vahekaardil Home ja Insert.

Kasutatud ja soovitavad allikad

Amitan, I., Vilipõld, Jüri. 2011.Vahendid tabelite töötlemiseks.Üldised põhimõtted.
http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html (10.11.2011)

http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
http://www.tud.ttu.ee/%7Evilip/Exc_raamat/Tabelid/Andmeloendid_P.html
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Informaatika - Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

http://www.tps.edu.ee/...rjalid/informaatika/index.php?7_Andmete_anal%FC%FCs:%D5ppe%FClesanne_7.1._Andmete_anal%FC%FCs&print[30.04.2013 12:41:09]

Õppeülesanne 7.1. Andmete analüüs

Ülesandeks on töödelda/analüüsida vormi abil kogutud andmeid tabelitöötlusprogrammiga Excel. Millise spetsiaalseid Exceli vahendeid
kasutada, see sõltub kogutud andmetest.

Õppija juhis:

1. Ekspordi Google Formiga kogutud küsitluse/registreerimise andmed Excelisse
2. Töötle/analüüsi kogutud andmeid kasutades sorteerimist, filtreerimist, vahekokkuvõtete ja/või risttabeli tegemist
3. Esita töö Moodles ja avalda tulemused projekti kodulehel tegevuskavas ettenähtud tähtajaks
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Informaatika - Soovitusi esitluse koostamiseks

http://www.tps.edu.ee/materjalid/informaatika/index.php?8_Esitluse_koostamine:Soovitusi_esitluse_koostamiseks&print[30.04.2013 12:41:16]

Soovitusi esitluse koostamiseks

Esitlustele esitatavad nõuded

Birdsell (1998) on toonud välja 5 sammu, et valmistatud materjal toetaks esitlust:

Teemale vastavus
Visuaalne sidusus
Esitluse ajajoon
Kuulajaskonnale vastavus
Loetavus

Teemale vastavus

Kõik esituses peab olema teemale vastav: disain, taust, tekst ja graafika.
Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu olulistelt asjadelt kõrvale.
Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on oluline esituse jaoks, kui info esitus selle
abil on efektiivsem kui teksti abil.

 Visuaalne sidusus

Esitlus on ühendavam, kui see sisaldab kaalutletud värvilahenduse, järjekindla, mittekuhjatud stiiliformaadi ja suhteliselt vähe
teksti.
Slaidide üldkujundus peab jääma ühe esitluse kestel samaks. 
Tekst peab olema lühike ja oluline.
Kui kasutada suuri graafika elemente nagu graafikuid või pilte, siis mitte panna slaidile enam kui ühte elementi (erand on siis kui
soovitakse kahte objekti võrrelda või kui mõlemad kujundid on korraga vaatluse all).

 Esitluse ajajoon

Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega pärast vastavat sõnalist osa. Kui tekst peab
selgitama pildil olevat infot, siis peab pilt ilmuma enne teksti või üheaegselt tekstiga.
Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, lubades infot tajuda ning omandada. Ka siis, kui on tegemist animeeritud teksti või
graafikaga, tuleb kindlustada, et viimasena ilmuv info jääks kauemaks ekraanile. 

 Kuulajaskonnale vastavus

Esitlus peab vastama kuulajaskonnale. Nooremad lasevad enam tähelepanu kõrvale juhtida erinevate efektidega kui vanemad.

 Loetavus

Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Kunagi ei tohi ohverdada loetavust pannes slaidile enam
materjali. 
Kontrollida, et ekraanil oleks värvid üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi korral. Tekst peab olema nähtav.

 Lisaks on toonud Cordell (2000) mõned soovitused efektiivsete slaidide valmistamiseks.

Ühel slaidil üks põhiidee.
Vähe teksti ühel slaidil.
"Burma habemeajamise reegel" - mitte tuua silme ette enamat kui te suudaksite kiirteel täis kiirusega kihutades mingilt
reklaamilt tähele panna.
Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (tavaliselt vähemalt suurusega 28 punkti).
Valida kirjatüüp loetavuse seisukohast, mida on hea lugeda ja vältida uudseid ning "põnevaid" tüüpe.
Vältida täiesti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult trükitähti.
Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda. Punane on ka ärritav värv.
Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine, mitte rööpjoondus (justified).
Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul hõivavad kogu õpilaste tähelepanu.
Reegel on lihtsus. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame.
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Kasutatud allikad

Tilk, A. Konno, M., Laes, R., Kose, V. 2009. Arvuti- ja asjaajamisõpe. E-kursuse materjal. http://eope.ehte.ee/arvuti
(01.11.2011)
Maadvere, I. 2010. Soovitusi esitluste koostamiseks. Video. http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A (01.11.2011)


http://eope.ehte.ee/arvuti
http://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A
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Informaatika - Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine
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Õppeülesanne 8.1. Esitluse koostamine ja kujundamine

Õppija juhis:

Koostage esitlus, mille abil on võimalik esitleda oma projekti kaasõppuritele ja õppejõule
Esitlus peab peab kajastama järgmist:

Projekti teema/idee valiku põhjendus
Projekti/ürituse eesmärgid
Sihtgrupi valik ja kirjeldus
Lühiülevaade projektist
Lühiülevaadet projekti läbiviimisest (juhul kui projekt ka ellu viidi)

Esitluse koostamisel ja vormistamisel tuleb lähtuda esitluse koostamise headest tavadest ehk soovitustest esitluse koostamiseks

Esitamise tähtaeg: ...
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Informaatika - Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)
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Õppeülesanne 9.1. Projekti kaitsmine (projekti esitlemine)

Projekti kaitsmine toimub arvestusel. Iga meeskond (paar) esitleb oma projekti. Igal meeskonnal on ettekandeks aega 10 minutit (+5
minutit küsimusteks-vastusteks)

Ettekanne koosneb:

1. Projekti üldtutvustusest (esitluse selles osas tuleb kasutada õppeülesande 8.1 raames koostatud slaide)
2. Projekti planeerimise tegevuste ülevaatest (esitluse selles osas tehakse ülevaade peamiselt projekti kodulehel kajastatud info

põhjal, sh tutvustatakse projekti kodulehte)
3. Analüüsist meeskonna tegevuse kohta ja enesehinnangust meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse kogu ainekursuse vältel

Õppija juhis:

Vaadake koos meeskonnaliikmetega üle õppeülesande 8.1 käigus loodud esitlus ja parendage vajadusel esitlust
Kavandage ettekande (projekti kaitsmise) ülesehitus (millises järjekorras mingi info esitatakse)
Planeerige ühiselt projekti kaitsmise protseduur (kes mida ja kuidas räägib)
Vajadusel harjutage esitlemist

Hinnatakse:

Hinnatakse õppeülesannete sooritatust moodle keskkonnas (õppeülesanded 1-6) sh

Ettekannet (projekti kaitsmist)
Ettekannet (projekti esitlemise oskust)
Slaidiprogrammi e esitlust (õppeülesanne 8.1)

Projekti veebilehte, selle ülesehitust, üldist väljanägemist ja sellel kajastuvat järgnevat infotmatsiooni:
Teemakohane info
Projekti juhend/tutuvustus
Küsitluse vorm (või link vormile)
Küsitluse kokkuvõte
Kokkuvõte projekti läbiviimisest

Enesehinnangu andmise oskust (enesehinnang iseenda ja projektirühma tööle, sh meeskonna liikmete panuse kohta ühistöösse
kogu ainekursuse vältel)
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