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Lühikokkuvõte:
Käesoleva bakalaurusetöö raames loodi ja muudeti Tartu Ülikooli aine Programmeerimine
(LTAT.03.001) õppematerjale. Kuna aines pole ammu materjale uuendatud, siis ei ole
praegused meetodid enam aktuaalsed ja kõige efektiivsemad. Materjalide muutmiseks
uuriti erinevaid Pythoni programmeerimise algkursuseid. Muutmiseks otsustati võtta 8 esimese nädala teemad. Töö käigus muudeti teemade sisu ja järjekorda, et toetada nendest
arusaamist. Igat uut teemat võrreldi mitmete Pythoni kursustega ja loodi kursuse õpiku
abiga uuendatud materjalid. Iga teema kohta loodi kirjalikud informatiivsed materjalid,
praktikumiülesanded, kordamistestide küsimused ja hindeliste testide jaoks mõeldud küsimused.
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Creating Materials for the Introductory Programming Course
Abstract:
Computer programming (LTAT.03.001) is a widely used course at the University of Tartu.
Its learning materials haven’t been updated for a long time, therefore the materials are not
actual and most effective anymore. The purpose of this thesis is to upgrade the course’s
material. In order to upgrade the course, the author analyzed different Python introductory
courses in the world and compared them to course’s textbook. 8 subjects were chosen to
be renewed. Every subject has newly written materials, tasks of the lab sessions, questions
for revision, and tests.
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1. Sissejuhatus
„Programmeerimine“ (LTAT.03.001) [1] on informaatika eriala esimene programmeerimiskursus. Kursus toimub programmeerimiskeeles Python ja selle eesmärk on õpetada
programmeerimise põhikonstruktsioone ja struktuure. See kestab 16 nädalat, kus igal nädalal on kindel teema.
Kuna käesolevas aines ei ole kursuse sisu viimastel aastatel oluliselt muudetud, siis pole
praegused ülesanded ja materjalid enam nii aktuaalsed kui varasemalt. Lisaks tuli kursuse
varasemate aastate õpetamisest välja, et mõned materjalid on õpilaste jaoks liiga rasked ja
mõned liiga kerged. Töö eesmärk oli uuendada materjale, et need oleksid ühtlasemad ja
aktuaalsemad. Selleks loodi uued kirjalikud õppematerjalid ja uuendati praktikumis lahendatavaid ülesandeid. Lisaks viidi kordamistestid ja hindelised testid vastavusse uute õpitavate teemadega. Kokku uuendati 8 erineva teema materjale. Töö valmistamise jooksul toimusid regulaarsed kohtumised uuendamise eesmärgiga ja selle käigus uuendati ka muid
teemasid teiste õpilaste poolt nagu kodutööde kogumik ja silmaringimaterjalid ning lisati
uusi teemasid kursuse struktuuri.
Töö esimeses osas võrreldakse kursust „Programmeerimine“ teiste maailmas olevate
Pythoni algkursustega. See sisaldab endas nelja erinevat programmeerimise algkursust ja
Tartu Ülikooli programmeerimise kursust. Autor selgitab algkursuste ülesehitust, struktuuri, läbitavaid teemasid, õppeprotsessi ja hindamisskeemi. Lõpuks võrreldakse kursuseid
oma-vahel.
Töö teises osas kirjeldab autor uut kursuse „Programmeerimine“ struktuuri. Lisaks kirjeldatakse, kuidas kasutati õppematerjalide loomise süsteemi SAM (Successive Approximation Model). Sellega kaasnes kolm faasi. Esimene faas oli ettevalmistus, kus autor kogus
informatsiooni erinevate kursuste kohta ja võrdles seda Tartu Ülikooli kursusega. Järgmine faas oli kavandamise, kus autor pani paika erinevatele materjalidele kindlad eesmärgid, mida nad täitma peavad. Sellega kindlustati, et materjalid on väärtuslikud. Viimases
faasis kirjeldatakse, kuidas materjalid lõpuks valmistati. Peale seda on kirjeldus, kuidas
materjale võiks tulevikus uuendada.
Lisades on kirjas, kuidas loodud materjalidele ligi pääseb.
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2. Programmeerimise algkursused
Selles peatükis tutvustatakse Tartu Ülikooli kursust „Programmeerimine“. Lisaks analüüsitakse maailmas veel tuntud programmeerimise kursuseid platvormilt Coursera. Iga kursuse kohta tuuakse välja nende struktuur ja iseäralikud omadused.

2.1 Tartu Ülikooli programmeerimiskursuse ülevaade
Kursuse „Programmeerimine“ (LTAT.03.001) [1] maht on 6 ainepunkti ning ta kuulub 12
õpekavasse ja 1 täiendusõppeprogrammi. Õppeaines toimub eristav hindamine ja kursuse
eesmärk on anda baasteadmised programmeerimise põhikonstruktsioonidest ja vajalikud
oskused lihtsate programmide loomiseks. Kursuse läbinud õpilane tunneb ja oskab kasutada järgmisi konstruktsioone: muutuja, avaldis, omistamine, tingimuslause, tsükkel,
alamprogramm, rekursioon ja andmevahetus, ning tunneb järgmisi andmetüüpe: tõeväärtus, sõne, täis- ja ujukomaarv, järjend, ennik, sõnastik ja hulk.

Tabel 1. Programmeerimiskursuse hindamisskeem [2]
Aeg

Alampiir

Max

Kommentaar

7

0,5 punkti testist

Testid

1.-16. nädal

Kodutöö+praktikum

1.-16. nädal

7

13

0,5+0,5 kodutööst ja praktikumist

Projekt

7.-16. nädal

5

10

Kahes osas (5+5)

1. kontrolltöö

6. nädal

Arvestusliku
osa arvestus

20

Kahes osas: arvestuslik ja
punktiline osa

2. kontrolltöö

12. nädal

Arvestusliku
osa arvestus

20

Kahes osas: arvestuslik ja
punktiline osa

Eksam

Jaanuaris

Arvestusliku
osa arvestus

30

Kahes osas: arvestuslik ja
punktiline osa

Lisaülesanded
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Tabelist 1 on näha kursuse hindamisskeemi. Kursusel on ilma lisapunktideta võimalik
saada kuni 100 punkti, seetõttu saab arvutada punktid otse protsentideks, ehk 1 punkt on
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võrdne 1 protsendiga kursuse lõpphindest. Kursus on üles ehitatud nädalate kaupa. Igal nädalal võetakse aines läbi uus teema, mille kohta toimub loeng. Iga teema kohta on nädalatest, mis annab kuni 0,5 punkti, testide eest on võimalik kokku saada maksimaalselt 7
punkti. Lisaks toimuvad iganädalaselt praktikumid ja tuleb täita kodutöö. Mõlemad annavad 0,5 punkti igaüks ja maksimaalselt 13 punkti kokku. 6-ndal ja 12-ndal nädalal toimuvad kontrolltööd, mis annavad mõlemad kuni 20 punkti. Kontrolltöö koosneb kahest osast,
arvestuslik test ja programmeerimine. Kontrolltöö edukaks sooritamiseks peab olema sooritatud arvestuslik osa rahuldavale tulemusele. Peale esimest kontrolltööd kuni viimase nädalani tuleb tudengitel sooritada projekt, mis annab kokku 10 punkti, projekti alampiir on
5 punkti. Lisaks on võimalik kursuse jooksul lahendada lisaülesandeid, mis võivad anda
kuni 10 lisapunkti. Aine lõppeb eksamiga, mis annab kuni 30 punkti. Sarnaselt kontrolltöödega tuleb edukaks eksami soorituseks läbida arvestuslik osa positiivsele tulemusele.
Tabel 2. Kursuse sisu nädalate kaupa aastal 2021
Nädal

Teemad

1. nädal

Sissejuhatus

2. nädal

Avaldised ja lihtlaused

3. nädal

Tingimus- ja korduslaused

4. nädal

Funktsioonid

5. nädal

Algoritmid

6. nädal

Esimene kontrolltöö

7. nädal

Järjendid

8. nädal

Järjendid 2

9. nädal

Järjendite muutmine

10. nädal

Andmestruktuurid

11. nädal

Andmestruktuurid 2

12. nädal

Teine kontrolltöö

13. nädal

Rekursioon

14. nädal

Rekursioon 2

15. nädal

Mitmesuguseid algoritme

16. nädal

Projekti esitlus
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Tabelis 2 on näha kursuse teemasid nädalate kaupa. Teemad on üsna spetsiifilised. Mõnele
teemale on pandud rohkem rõhku ja neid õpitakse kursuse jooksul mitu nädalat. Andmestruktuuridest on kõige rohkem rõhku pandud järjenditele, mida õpitakse 3 nädalat. Ühe
järjendinädala jooksul tuleb põgusalt sisse ka ennik [3]. Ülejäänud andmestruktuuridele
antakse 2 nädalat. Põhilised programmeerimiskonstruktsioonid õpitakse selgeks esimesel
neljal nädalal.

2.2 “Programmeerimine kõigile” (Programming for Everybody)
„Programmeerimine kõigile“ [4] on Michigani Ülikooli kursus, mis kestab 7 nädalat. Kursuse eesmärk on õpetada programmeerimise baasi ja põhimõtteid, kasutades Pythonit.
Kursus ei eelda varasemat kokkupuudet programmeerimisega ja on kõigile mõõduka arvutikogemusega inimestele hallatav. Kursus toetub õpikule „Programmeerimine kõigile“.
Kursuse jooksul läbitakse õpikust esimesed 5 peatükki. Õppeaine lektor on professor
Charles Russell Severance. Kursuse jooksul tuleb teha 7 ülesannet, mis annavad igaüks
8,25% lõpphindest. Lisaks tuleb teha 5 küsitluse vormis testi, millest esimene annab
9,17% ja ülejäänud testid igaüks 8,25%. Materjalid on videotena üleval.
Tabel 3. Kursuse „Programmeerimine kõigile“ sisu
Nädal

Teemad

1. nädal

Sissejuhatus

2. nädal

Pythoni installeerimine

3. nädal

Koodikirjutamise põhimõtted

4. nädal

Avaldised ja lihtlaused

5. nädal

Tingimuslaused

6. nädal

Funktsioonid

7. nädal

Korduslaused

Tabelist 3 on näha, et see kursus hõlmab palju vähem teemasid kui Tartu Ülikooli kursus.
Lisaks on näha, et alguses liigutakse palju aeglasemalt ja neil on eraldi teema Pythoni ins7

talleerimine. Igal nädalal on lisaülesanded. Need koosnevad enamjaolt intervjuudest inimestega, et õppijatele rohkem teema aktuaalsust seletada. Kolmandast nädalast on igal nädalal testid ja hindelised ülesanded.

2.3 “Pythoni andmestruktuurid” (Python Data Structures)
See kursus [5] on jätk kursusele „Programming for Everybody“. Aine põhineb samamoodi
õpikul „Python for Everybody“ ning katab peatükid 6-10. Nagu ka eelmine kursus kestab
ka see kursus 7 nädalat, ning seda annab sama lektor. Õppeaine jooksul tuleb läbida 5 testi
ja 7 kirjalikku ülesannet, igaüks nendest testidest ja ülesannetest annab 8% kursuse lõpphindest. Kuna kursus on loogiline jätk eelmisele kursusele, siis vajab selle sooritamine ka
eelteadmisi. Õppematerjalid on enamjaolt videokujul, lisaks on ka kirjalikud materjalid,
mis on ülevaade videotest.
Tabel 4. Kursuse „Pythoni andmestruktuurid“ sisu
Nädal

Teemad

1. nädal

Tutvustus, sõned

2. nädal

Pythoni installeerimine

3. nädal

Failid ja failitöötlus

4. nädal

Järjendid ja järjenditöötlus

5. nädal

Sõnastikud

6. nädal

Ennikud

7. nädal

Lõpetamine

Tabelist 4 on näha, et Pythoni installeerimine on sees, kuigi eelmises kursuses oli see samuti sees. Lisaks on näha, et kursuse jooksul võetakse läbi paljud Pythoni andmestruktuurid, milleks on: sõned, järjendid, ennikud ja sõnastikud. Peale selle õpetatakse failidega tegutsema. Lisamaterjalide all on jälle peamiselt videod, mis aitavad õppijatel aru saada, kus
neid teemasid kasutada. Igal nädalal, välja arvatud teisel nädalal, toimuvad testid ja hindelised ülesanded.
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2.4 “Õpi programmeerima: Põhitõed” (Learn to Program: The
Fundamentals)
Antud kursus [6] on Toronto Ülikooli aine, mis kestab 7 nädalat. Kursuse eesmärk on õpetada programmeerimise põhitõdesid ja kasulike programmide tegemise oskust, kasutades
Pythonit. Kursuse instruktorid on professor Jennifer Campbell ja professor Paul Gries.
Kursuse jooksul tuleb teha 7 testi, mis annavad igaüks 5%, ning 3 programmeerimise ülesannet, mis annavad 15%, välja arvatud esimene ülesanne, mis annab 10%. Aine lõppeb eksamiga, mis annab 25% kursuse lõpphindest. Materjalid on nii videote kui ka kirjalikul kujul.
Tabel 5. Kursuse „Õpi programmeerima: Põhitõed“ sisu
Nädal

Teemad

1. nädal

Sissejuhatus, muutujad ja funktsioonid

2. nädal

Sõned ja funktsioonide koostamine

3. nädal

Andmetüübid ja tingimuslaused

4. nädal

Sõnede muutmine ja siluri tutvustus

5. nädal

Korduslaused, järjendid ja nende muutmine, meetodid ja
programmi kommenteerimine

6. nädal

Failitöötlus, järjendid ja tsüklid üksteise sees ja paralleelsed
järjendid ja sõned.

7. nädal

Ennikud, sõnastikud ja eksam

Tabelist 5 on näha, et kursuse jooksul õpitakse paljusid andmestruktuure. Võrreldes teiste
kursustega on siin eraldi teemadena järjendid ja tsüklid üksteise sees. Võrreldes Michigani
Ülikooli kursustega on see palju mahukam ja hõlmab üksi umbes sama palju teemasid kui
kaks Michigani Ülikooli kursust kokku. Täiendavalt on see ainuke kursus peale Tartu Ülikooli oma, mis lõppeb eksamiga. Veel on märgata, et siin on teema nagu siluri tutvustus,
mida teistes analüüsitavates kursustel eraldi teemana ei võeta.
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2.5 “Pythoni kiirkursus” (Crash Course on Python)
„Pythoni kiirkursus“ [7] on Google’i poolt loodud, ning selle eesmärk on anda õppijale
baasteadmised lihtsate Pythoni programmide kirjutamiseks. Kursus kestab 6 nädalat. Varasem kokkupuude programmeerimisega pole vajalik ja aine lõpuks on kursuse läbinul arusaam, kuidas erinevaid programmeerimiskonstruktsioone kokku pannes keerulisi probleeme lahendada. Google on tuntud Courseras kui tippinstruktor, mis tähendab, et tema
loodud kursused on väga hinnatud. Kursuse jooksul tuleb teha 4 programmeerimisülesannet, mis igaüks annavad 15%. Aine lõpuks tuleb kirjutada projekt, mis annab 40% kursuse lõpphindest. Materjalid on olemas nii kirjalikul kui ka videokujul. Iga teema kohta on
seletav video ja lisaks kirjalikud materjalid, mida lugeda.
Tabel 6. Pythoni kiirkursuse sisu
Nädal

Teemad

1. nädal

Kursuse tutvustus, sissejuhatus programmeerimisse üldiselt ja
sissejuhatus Pythonisse

2. nädal

Avaldised, muutujad, funktsioonid ja tingimuslaused

3. nädal

Korduslaused ja rekursioon (valikuline)

4. nädal

Sõned, järjendid ja sõnastikud

5. nädal

Objektorienteeritud programmeerimine (valikuline), klassid ja
meetodid (valikuline), koodi taaskasutus

6. nädal

Skripti kirjutamine, projekti kirjutamine

Tabelist 6 näeb, et analüüsitavatest kursustest on siin ainukesena võetud selliseid teemasid
nagu skripti kirjutamine, objektorienteeritud programmeerimine, klassid ja meetodid,
koodi taaskasutamine ja rekursioon. Mõned neist on valikulised lisaülesanded, aga see on
ikkagi võrdlemisi suur hulk teemasid 6 nädala jaoks. Antud aine küll õpetab teemasid, mis
on teistel kursustel ka, aga teemade rohkusest saab järeldada, et teemadega ei minda nii
süvitsi.
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2.6 Kursuste võrdlus
Kõik vaatluse all olnud kursused on programmeerimiskeeles Python. Õppeainel osalemine
ei eelda varasemaid arvutialaseid teadmisi, mis tähendab, et iga kursus algab tutvustusega
programmeerimisse. Kõik on üles ehitatud nädalaste plokkidena. Kõik kursused peale
Tartu Ülikooli oma on täielikult kättesaadavad veebiõppena. Veel on kõigi kursuste peamiseks õpetamismeetodiks õppevideod. Detailsemalt uurides näeb, et kõikidel kursustel,
välja arvatud Tartu Ülikooli kursusel, võetakse enne funktsioone ja seejärel korduslauseid.
Lisaks kõik kursused katavad peamised programmeerimise põhikonstruktsioonid ja läbi
võetakse ka andmestruktuurid.
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3. Materjalide loomine
Uute materjalide loomiseks kasutas töö autor mudelit SAM. Selles peatükis antakse ülevaade mudelist endast ja materjalide loomisprotsessist.

3.1 Mudel SAM
SAM (Successive Approximation Model) [8] on süsteem õppematerjalide loomiseks. SAM
on loodud Dr. Michael Alleni poolt süsteemi ADDIE järgi. SAMi suurim eelis ADDIE ees
on kiirem tulemus ja odavam tootmine. Lisaks suudab SAM paremini lahendada probleemid, mis kaasnevad e-kursuste loomisega. Lihtsustatud versioon SAMi mudelist sisaldab
endas kolme faasi.

Joonis 1. SAMi skeem
Joonisel 1 on kujutatud tsükliline arendusprotsess. Süsteemi SAM esimene samm on hindamisfaas ehk ettevalmistusfaas. Selle osa kõige tähtsam roll on informatsiooni kogumine.
Lisaks sisaldab ettevalmistamine endas uurimist, millist stiili õppemeetodeid oleks kõige
parem kasutada. Küsimused, mis aitavad kaasa uurimisele, on järgnevad: kes õpivad, milliseid oskusi on vaja õpetada ja millised raskused võivad neil esineda. Kuna see faas on
mõeldud ainult info otsimiseks, siis on see teistest faasidest kiirem ja lühem.
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Süsteemi teine samm on kavandamisfaas. See hakkab „targa algusega“, mis kujutab endast
ajurünnakut, mille jooksul kavandatakse materjalide vundament. Selle aja jooksul määratletakse eesmärgid, mida loodud materjalid peab täitma, et saaks hinnata, kas materjali loomine oli edukas. Faasi lõpuks on kavandatud mingisugune prototüüp.
SAMi arendamisfaasis käiakse materjalid läbi ja hakatakse neid realiseerima. Arendamisel
on kolm sammu. Esimeseks luuakse „disainitõend“, mis on digitaalne näide enne päris
produkti, et lõpetada eelmises faasis alustatud materjalide disain ja funktsionaalsus. Seda
sammu nimetatakse „alfaversiooniks“. Teisel sammul parandatakse kõik vead. Seda versiooni nimetatakse „beetaks“. Kui vead on lahendatud ja rohkem probleeme ei esine, siis
selle versiooni nimi on „kuld“.

3.2 Ettevalmistus
Programmeerimise kursuse materjalide loomise esimeseks sammuks oli kindlaks teha, mis
materjalid vajavad muutmist ja uuendamist. Kõigepealt loodi uus struktuur õppeainele,
mis pandi paika kursuse arendamise töörühmas Tauno Paltsi eestvedamisel. Selle jaoks
võeti arvesse varasemate aastate kogemusi aine õpetamisest.
Tabel 7. Uus kursuse „Programmeerimine“ sisu
Nädal
1. nädal
2. nädal
3. nädal
4. nädal
5. nädal
6. nädal
7. nädal
8. nädal
9. nädal
10. nädal
11. nädal
12. nädal
13. nädal
14. nädal
15. nädal
16. nädal

Teemad
Sissejuhatus
Tingimuslaused
Funktsioonid
Korduslaused
Sõned, lihtsam failitöötlus
Esimene kontrolltöö
Järjendid
Järjendid 2
Kahekordsed tsüklid, failitöötlus
Andmestruktuurid
Andmestruktuurid 2
Teine kontrolltöö 2
Rekursioon
Objektorienteeritud programmeerimine
Objektorienteeritud programmeerimine 2
Projekti esitlus
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Tabelist 7 näeb, milliseks kujunes uus kursuse struktuur. Võrreldes tabeliga 2 näeb, et
muutuseid tuli palju.
Kõigepealt eemaldati avaldised ja lihtlaused, mis liideti sissejuhatusega. Nende üheks nädalaks moodustamine aitab hiljem keerulisemate teemade jaoks rohkem aega jätta.
Varemalt olid teisel nädalal avaldised ja lihtlaused, kuna see teema ei ole aga väga raske,
siis võimaldas see tingimus- ja korduslaused lahku lüüa, et need põhjalikumalt selgeks
saada. Selliselt saab teisel nädalal juba tingimuslauseid õpetada.
Funktsioonid on varasemalt neljandal nädalal olnud, aga nüüd kolmandal. Teisi Pythoni
algkursuseid uurides on kõigil olnud funktsioonid enne korduslauseid.
Korduslaused on muudetud eraldi teemaks. Varasemalt sisaldas korduslause ainult whiletsüklit ja mõned nädalad hiljem õpiti for-tsüklit. Selleks, et õpilased saaksid korduslause
põhimõttest ja kasulikkusest kohe aru, on selle jaoks moodustatud uus nädal.
Kaotatud on teema nagu algoritmid, mille asemele on tulnud sõned ja lihtne failitöötlus.
Varasemate aastate tagasisidest on välja tulnud, et kuna failitöötlust ei ole eraldi teemana
olnud, siis on seda peetud väga raskeks osaks. Selleks tehakse failitöötlusele tutvustus sellel nädalal. Lisaks kuna sõned on Pythonis üks levinuimaid andmestruktuure, siis otsustati
selle jaoks eraldi nädal moodustada.
Kontrolltööd ja projekti esitlus on ikka samadel nädalatel nagu varem. Kui varasemalt oli
järjendite õppimiseks 3 nädalat, siis uues struktuuris on need kahte nädalasse paigutatud.
Kuna varasemalt õpetati järjendite kõrval ka for-tsüklit ja mõnda muud konstruktsiooni,
mis uue struktuuriga varem selgeks saab ja ei ole mõtet nende jaoks enam 3 nädalat kulutada.
Kolmanda järjendi õppimise teema asemele tuli kahekordne tsükkel ja failitöötlus. Selleks
ajaks on tudengitel juba programmeerimiseks vajalikud baasteadmised, siis saab hakata
looma lihtsamaid programme. Kuna eemaldati üks järjendi nädal, siis saab selle asemel
õpetada teemasid, mis varasemate aastate tagasisidest raskeks on osutunud. Sellisel viisil
saavad tudengid kinnistada kõiki oma teadmisi ja kasutada kõiki varasemalt õpitud teadmisi natuke keerulisemal tasemel. Samaks jäid 2 nädalat andmestruktuure. Lisaks eemal-
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dati rekursioon 2 ja mitmesugused algoritmid ning asemel pandi kaks nädalat objektorienteeritud programmeerimist, mille valmistamisega tegeleb teine tudeng. Siin on loetelu teemadest, mis autor uuendamiseks valis.
1. Sissejuhatus
2. Tingimuslaused
3. Funktsioonid
4. Korduslaused
5. Sõned ja lihtsam failitöötlus
6. Järjendid
7. Järjendid 2
8. Kahekordsed tsüklid ja failitöötlus.
Kui teemad said fikseeritud, siis hakkas töö autor erinevaid programmeerimise algkursuseid analüüsima. Iga teema kohta uuriti keskmiselt 2-3 erinevat programmeerimise kursust. Läbivaatuse ajal tehti märkmeid, mis laadi materjalid ja ülesanded erinevatel kursustel on. Lisaks märgiti ära, mis alateemasid ja millises järjestuses erinevad kursused esitavad. Kui analüüs oli tehtud, siis võrreldi seda Tartu Ülikooli kursuse õpikuga [3].

3.3 Kavandamine
See on teine samm materjalide koostamises. Esmalt mõtles töö autor välja materjalide eesmärgid, mida materjalid peavad täitma. Kirjalikud õppematerjal on peamine õppimise vahend Tartu ülikooli kursusel. Selleks, et need oleksid väärtuslikud, mõtles autor järgmised
põhimõtted, mida materjalid peaksid täitma.
1. Materjalid peavad olema arusaadavad ka algajale, aga peavad suutma tagada selle,
et õpilased saaksid teemad selgeks.
2. Kõik materjalid koostatakse sarnase struktuuriga.
3. Materjalis peavad olema visuaalsed näited, et abstraktseid tegevusi seletada.
Selleks, et materjalid oleksid ka algajatele arusaadavad, kuid informatiivsed, määrati alateemade hulk ja sisu peale erinevate algkursuste analüüsi. Sellisel juhul sai autor ülevaate,
mis tasemel erinevaid teemasid käsitleda ja kui süvitsi erinevate programmeerimiskonstruktsioonidega minna.
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Töö autor lõi kindla struktuuri selleks, et materjalid oleksid kõik sama struktuuriga ja sisaldaksid piisavalt illustratsioone. Peatükk algab teema tutvustusega, kus tuuakse välja,
mida teema endast kujutab ja miks see kasulik on. Seejärel tuuakse koodinäide, kuidas
mingit tegevust kasutatakse. Alateemade paigutus on ära otsustatud kursuste analüüsist ja
võrdlemisest. Alateemade paigutus peab olema loogiline. Iga alateema kohta on ka visuaalne koodinäide. Veel jälgitakse reeglit, et enne näidetes kasutamist peab olema teema
või alateema kohta tutvustus.
Praktikumiülesannete kavandamisel juhindus autor sellest, et ülesanded ei hõlmaks endas
teemasid, mida pole veel kursusel õpitud. Sellele lisaks lõi autor reegli, et ülesanded peavad sisaldama varasemalt õpituid teemasid, et kinnistada teadmisi. Veel peavad ülesanded
olema huvitavad erineval tasemel olevatele õpilastele ehk tuleb luua erineva keerukusega
ülesandeid.
Nädalatestide ja kordamistestide koostamisel järgis autor sama struktuuri. Nende jaoks
loodi samuti kindlad eesmärgid, milleks on:
1. Küsimused peavad olema selged ja täpsed.
2. Küsimusel ei tohi olla mitu vastust.
3. Küsimused peavad sisaldama ühe nädala kohta kõiki teemasid.

3.4 Arendamine
See on kolmas samm materjalide koostamises. Siin selgitab autor, kuidas täidetakse teisel
sammul seatud eesmärgid. Kui materjalide sisu ja järjestus olid selgeks määratud, siis hakkas töö autor sobivaid definitsioone kursuse põhiõpikust võtma. Sellisel viisil veenduti, et
materjalid on täpsed. Materjalid paigutati programeerimise kursuse lehele [2]. Iga teema
jaoks loodi eraldi lehekülg, nagu demonstreerib joonis 2.
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Joonis 2. Korduslause materjali leht.
Iga peatükk algab töö autori poolt kirjutatud väikese seletusega. Kui õpiku definitsioon sisaldas enda seletuses varasemaid teadmisi, mida veel õpitud ei oldud, siis töö autor sõnastas seletused ümber. Iga teema juures katsetas autor ise läbi, milliseid koodinäiteid kasutada. Lisaks kui autori arvates oli teema mõtet koodinäitega keeruline seletada, siis lõi ta
visuaalsed näited piltidena. Varasemalt oli igal nädalal kindlad teemad, aga erinevate teemade juurde oli sisse toodud palju muid konstruktsioone, mis võivad õppijaid segadusse
ajada. Näiteks varasemalt oli järjendi nädalal sees ka for-tsükkel ja failist lugemine. Uute
materjalide puhul on iga nädal ainult spetsiifilise teema seletamine ja sellega seotud konstruktsioonid. Autori arvates võiks kirjalikke materjale kasutada selleks, et enne loenguid
õpilastele teema selgeks teha. Seejärel saaksid tudengid küsimuste tekkimise korral loengus küsimusi küsida. Lisaks kui tudengid on enne loengut materjalid omandanud, siis
saaks loengus näidata, kuidas antud teemad kasulikud on ja mida nendega teha saab.
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Praktikumiülesanded pandi samuti üles Coursesis eraldi lehele teemade kaupa.

Joonis 3. Viienda nädala ehk sõnede ja lihtsama failitöötluse praktikumi leht.
Nagu jooniselt 3 näha on, siis igal praktikumi lehel on kirjas, mitmenda praktikumiga on
tegu. Iganädalastele praktikumidele loodi keskmiselt 5 ülesannet. Kokku lõi autor 36 ülesannet ja võttis varasemalt aastalt 4 ülesannet. Ülesandeid on loodud varuga, et juba programmeerimisega kursis olevatel inimestel igav ei hakkaks. Lisaks on ülesanded tehtud erinevate raskusastmetega. Ülesanded ei ole raskusastmete järgi järjekorras, sest aeglasemad
tudengid ei jõuaks raskemaid ülesandeid lahendada, ja see võib suurendada õpilase oskuste vahet. Suurel osal ülesannetest on juures näited ka ülesande lõppvastusest, et ülesanded oleksid arusaadavad. Ülesanded on loodud nii, et nad eeldavad programmi lõpus
mingit kindlat tegevust, näiteks tuleb tulemus tagastada või ekraanile väljastada. Selliselt
tagas autor, et ülesannetel on kindel lahend, mida kontrollida. Uued praktikumiülesanded
on kooskõlastatud uute kirjalike materjalidega ning kasutavad kõiki õpitud alateemasid,
selliselt on need ülesanded kursusele paremini sobivad kui vanad praktikumiülesanded. Lisaks vanad praktikumiülesanded sisaldasid vahepeal teemasid, mille kohta puuduvad tudengitel veel teadmised. Näiteks nõudis sissejuhatava teema praktikumi kolmas ülesanne
tingimuslausete teadmist. Tingimuslauseid aga õpiti kaks nädalat peale selle praktikumi
toimumist.
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Kordamistestid ja hindelised testid pandi üles Moodle’isse nagu joonisel 4 näidatud.

Joonis 4. Näide korduslause nädalatestist.
Testide tegemisel uuris autor varasemalt loodud materjale. Uue struktuuri tõttu ei ole vanad testid enam aktuaalsed. Uute testide loomisel lähtuti sellest, et küsimused ei sisaldaks
materjale, mida ei ole veel õpitud. Lisaks jälgiti, et küsimustel oleks ainult üks vastus.
Võis juhtuda, et küsimusele on võimalik vastata erinevat moodi. Näiteks kui küsimuse
vastuseks on tühi sõne, siis saab vastata sõnaliselt „tühi sõne“ või panna tühja sõne "". Sellisel juhul on mõlemad variandid õiged. Kuna kursusel õpetati samasid teemasid, lihtsalt
teistmoodi, siis sai autor võtta varasemalt loodud küsimusi ja kasutada neid ka praegu. Küsimused tõsteti ümber õige teema juurde. Kui teema kohta polnud piisavalt küsimusi, siis
lõi autor ise vajalikud küsimused. Lisaks pani autor iga nädalatesti sisse ka 2 kuni 4 eelneva nädala teema kohta küsimusi, et kinnistada teadmisi eelmise teema kohta.

3.5 Materjalide edasiarendamine
Lõputöö raames koostati 8 nädala materjalid koos praktikumiülesannetega ja testidega.
Kursusel on 16 nädalat, mis kõik võiksid olla sama struktuuriga. See tähendab, et võiks
uuendada veel uuendamata teemad.
Lisaks võiks kordamisküsimused panna materjaliga kokku, mis aitaks tudengitel kohe
teema aktuaalsust näha. Lisaks muudaks see materjalid interaktiivsemaks. Veel muudaks
see kursuse iseseisvamaks, mis tähendab, et kursusel ei oleks vaja nii palju õppejõude, sest
küsimuste korral teab õpilane hästi, kust vastuseid otsida.
Lisaks, kuna paljudel programmeerimise kursustel on videomaterjalid õpetamiseks, siis
võiks ka sellel kursusel olla seletavad videod, mis seletavad kirjalikke materjale videos.
Hetkel on selgitavad videod, mis ei seleta uusi materjale. Sellisel juhul oleks õpilastel va-
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lik, millisel viisil nad soovivad infot omandada. Samuti muudaks see kursuse iseseisvamaks, sest kui tudengid omandavad teadmised juba kodus, siis nad ei pruugi näha vajadust
praktikumis käimiseks. Sellisel viisil ei oleks kursusel vaja nii palju praktikumijuhendajaid.
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4. Kokkuvõte
Bakalaurusetöö eesmärk oli uuendada Tartu Ülikooli kursuse „Programmeerimine“
(LTAT.03.001) materjale, praktikumiülesandeid ja kordamisteste ja hindelisi teste. Käesoleva töö raames uuendati 8 nädala kirjalikud õppematerjalid, loodi 36 uut praktikumiülesannet ja võeti 4 juba loodud ülesannet. Ülesanded viidi kõik materjalidega kooskõlla. Lisaks täiendati kordamisteste ja hindelisi teste.
Enne materjalide loomist tutvus autor mitme Pythoni programmeerimise algkursusega,
mida võrreldi Tartu Ülikooli kursusega. Kursuse uus struktuur seati paika regulaarsetel
kursuse arendamise töörühma kohtumisel. Peale seda hakkas töö autor SAM-süsteemi abil
kursuse jaoks materjale looma. Materjalide uuendamine toimus kolmes faasis. Esimeseks
faasiks oli teiste programmeerimise kursuste analüüs ja informatsiooni kogumine. Teiseks
määrati eesmärgid, mida materjalid peavad täitma, et need väärtuslikud oleksid. Kolmandas faasis toimus materjalide loomine ja arendus.
Selle töö raames loodud materjalid on kättesaadavad kursuse „Programmeerimine“ Courses leheküljelt. Loodud testid on üleval Moodle’is, millele saab ligipääsu küsida kursuse
vastutavalt õppejõult.
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Lisad
I.

Loodud materjalid

Lõputöö raames loodud kirjalikele materjalidele ja praktikumiülesannetele pääseb ligi
aadressilt: https://courses.cs.ut.ee/2022/programmeerimine/Main/HomePage

Kordamistestidele ja hindelistele testidele pääseb ligi Moodle'is, millele juurdepääsemiseks võib ligipääsu küsida kursuse vastutavalt õppejõult.
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