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INFOSÜSTEEM
Indrek Peil 

11.1. Kooli infosüsteem 

Suure kooli tegevuse häireteta kulgemiseks on
väga oluline, et info õigel ajal õigete 

kauem, aastani 2001, pidasid vastu ema-
keeleõpetajate ja matemaatikute stendid. 

Üheks õnnestunumaks uuenduseks peetakse
2001. aasta jaanuaris käivitunud õpetajate toa
teadetetahvli rubriiki “Täna”. Igal vara-
hommikul uuendab õppealajuhataja värvilist 
pilkupüüdvat lehte, kus kirjas kõik oluline, mis

inimesteni jõuaks. Teavet saab edastada 
mitmeti — suuliselt, kirjalikult ja elektroo-

iliselt, individuaalselt ja korraga suurtele
gruppidele. Oluline on see, et adressaat seda 
tähele paneks ning endale teadvustaks. 

Kümme aastat tagasi ei pööratud kooli 
infosüsteemile veel erilist tähelepanu. Kasutati
seda, mida ikka kasutatud oli. Õpetajatele 
teadete tahvel õpetajate toas, õpilastele stendid 
ja seinalehed koridorides, teenindavale
personalile vastavad žurnaalid majandus-
juhataja juures. Lapsevanematega suheldi
õpilaspäevikute vahendusel. Teateid edastati
ka kogunemistel ja koosolekutel. Süsteem
töötas, kuid aeg läks edasi ja infomaht kasvas. 
Üha enam juhtus, et mõnigi ettevõtmine ei
õnnestunud oodatud mahus, kuna kõik
asjaosalised polnud kõike vajalikku teada
saanud. Nii otsustas direktsioon probleemiga
teadlikumalt tegelda ja alustuseks viidi läbi
olemasoleva süsteemi põhjalik analüüs. 

11.1.1. Stendid ja seinalehed 

Septembris 1995 moodustati komisjon, mille
ülesandeks oli üle vaadata kõik olemasolevad
stendid ja teha uuendamisettepanekuid.
Otsustati, et esimesele korrusele peaksid jääma
peamiselt ühesuguses stiilis kujundatud 
püsiväljapanekud (kooli ajalugu, teenelised ja 
auvilistlased, medalitega lõpetanud…). Lisaks
neile muutuva sisuga tunniplaan ja autahvel. 
Autahvel otsustati kujundada neljaosalisena —
meie parimad õppetöös, õpilasteaduses, kul-
tuuritöös ja spordis.

Ülejäänud korrustele jäeti stendialused, millele
iga ainesektsiooni õpetajad vähemalt kord 
veerandis temaatilisi väljapanekuid pidid 
organiseerima. Kuna selliste stendide 
koostamine oli niigi koormatud õpetajate jaoks 
veel üks lisatöö, siis mõni aasta hiljem
direktsioon nende nõudmisest loobus. Kõige

sel päeval koolis aset leiab.

n

Autahvlil on tublide õppijate kõrval ka 
olümpiaadide taidluskonkursside ja 

spordivõistluste võitjate pildid 

Teist korda vaadati stendisüsteem üle 2003.
aasta sügisel. Õpilastele mõeldud tunniplaan
tõsteti fuajeesse kuulutustetahvli kõrvale. 
Esimese korruse koridori riputati olemas-
olevatele lisaks stendid sporditöö, õpilas-
esinduse tegevuse kajastamiseks, klassipildid 
ning tahvel “SÜG-i tegija”, millele saab nende
silmapaistvate õpilaste pilte panna, kes
autahvli neljast valdkonnast välja jäävad. 

11.1.2. Infolehest ajaleheni 

Üheks suuremaks uuenduseks oli kooli
infolehe “SÜG-INFO” väljaandmise käivita-
mine septembris 1995. Tegemist oli alguses 
A5 formaadis kaheleheküljelise arvutil 
vormistatud ning paljundusmasinal tiražeeritud 
trükisega. Vormistamine ja paljundamine sai
sekretär Ülle Neare ülesandeks. Infoleht 
valmis iga nädala esmaspäevaks ning selle sai
iga õpetaja ning õpilastele tutvustamiseks anti 
paar eksemplari igale klassivanemale. Info-
lehes oli algusest peale näiteks selline rubriik 
nagu “Klasside eraelu”. Peatselt lisandusid:
oktoobris — “Juhtkond tänab”, novembris —
“Õpilasesindus kiidab ja laidab”. Näiteks
avaldas Õpilasesindus veebruaris 1996 
noomituse 11A, 12A ja 12B klassi noor-
meestele, kes ei kanna ülikonda.

Nagu iga algus on raske, oli raske ka infolehel.
Nii võib 1996. a. 29. detsembri lehest lugeda, 
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et sekretär ootab igasugust infot ja teatei
siis saab infoleht ellu jääda.

d

Sisus on aja jooksul muutusi

el kasutatakse nüüd trükikoja
teenust. Nii jõuab leht iga 
kau jelt
saab i mbrist
1998. Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril 
2004 sai “SÜG-INFO” endale uueks nimeks
“SÜG-Press”. Poolteist aastat tagasi loodud 
õp maani,
et lisa eid
artiklei
kasvan
leheküljeline ajaleht. 

11.1.3.

ülg
7. aastal. Tegijateks olid arvuti-

kujundusega

is avati

ro
kasutama NL päritoluga programmeeritavaid

õpilased õpetaja V. Aro
juhendamisel vabariiklikel programmeerimis-

programmeerimisele õpetada ka arvuti-

väga, ainult
Infoleht jäi ellu.
toimunud. Loobuti karistuste ja laituste
avaldamisest, tiraaži suurendati ja paljun-
damise asem

lapseni ja lapse
du ka koduni. Kooli internetilehekül

nfolehte lugeda alates 2. septe

ilaste meediaklubi oli jõudnud sinna
ks infole on lehes ka ajakohas
d. Infolehest on tänaseks välja
ud iga nädal ilmuv pisike nelja-

Kooli internetilehekülg

Saaremaa Ühisgümnaasiumi internetilehek
avati 199
õpetaja Kunnar Sink ning arvutihuvilised 
poisid Rasmus Pikkaniga eesotsas. Kodulehe
esimese versiooni sisu oli veidi juhuslik. Sealt 
võis leida kooli kontaktandmed, andmeid kooli 
ajaloo kohta ning ülevaateid aktiivsemate
õpilaste ja õpetajate tegemistest.

Aastast 1998 liitus veebmasterite grupiga
projektijuht Indrek Peil. Koos direktsiooniga
arutati läbi kodulehe uus struktuur ning
kunstiõpetaja Aili Jung oli nõus kujunduse
osas ettepanekuid tegema. Kolmas, täiendatud
struktuuri ning täiesti uue
koduleheversioon riputati Indrek Peili töö 
tulemusena üles 2000. aasta septembris.

Kevadel 2002 tuli Saaremaa Ühisgümnaa-
siumisse teiseks arvutiõpetajaks Erika Matsak. 
Et õpetaja Matsak tundis hästi interneti-
lehekülgede programmeerimisvõtteid, siis
asuti looma järjekordset versiooni, m
2002. aasta suvel. Järjekordse kujunduse-
muutuse kõrval oli oluliseks uuenduseks
värske info lisamiseks programmeeritud
automaatne süsteem.

11.2. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
kasutamine Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis

Saaremaa Ühisgümnaasiumis hakati arvuteid
ja Internetti kasutama nii õppetöös, klassi-

välises tegevuses kui ka administreerimisel
kohe, kui esimesed võimalused selleks 
avanesid. Ajapikku on sellealaseid kogemusi
kogunenud sedavõrd, et neid sai ka teistele
jagada. Nii on meie arvutikasutust palutud
tutvustada kahel Tiigrihüppe telemaatika-
konverentsil (1996 ja 1998) ning Tartus
toimunud rahvusvahelisel konverentsil “e-
Learning in Science and Environmental
Education” (2003). 

11.2.1. Kooli arvutiressursid 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiajalugu
algab 1982. aastal, kui matemaatika-füüsika
süvaklassides hakkas õpetaja Viljar A

taskuarvuteid. Teiseks sammuks oli NL
suurarvuti (seda vaid mõõtmetelt) NAIRI-K
saabumine kooli 1983. aastal. Esimesteks
tänapäevases mõttes personaalarvutiteks SÜG-
is said aastal 1985 olema NL poolt valmistatud
Apple kloonid AGAT. AGAT-ide saabumine
tähistas tõsise programmeerimisõpetuse algust
ja aastaid olid SÜG-i

olümpiaadidel Nõo ja Pärnu 2. keskkooli järel
kolmandad (viimased kaks kooli said AGAT-id
SÜG-iga samaaegselt).

Üheksakümnendate aastate alguses eraldati
koolile klassikomplekt personaalarvuteid
JUKU. Vaatamata nende väikesele töö-
kindlusele oli nüüd võimalik lisaks

graafikat, tekstitöötlust ja andmebaase. Samal
ajal jõudis kooli ka esimene “IBM-
compatible” 286 arvuti, mis läks raamatu-
pidajate kasutusse ning millega hakati
esmakordselt välja andma arvutil küljendatud
kooli ajalehte. 

Aastal 1993 algas SÜG-is IKT vallas uus
ajajärk: Haridusministeeriumi korraldatud
riigihankekonkursilt sai kool viis 386SX
arvutit, lisaks maatriksprinter. Algas MS DOS 
ja Windows õpetus. Mõnda aega jätkus
paralleelselt ka JUKU-de kasutamine. Aastast 
1993 asus kooli arvutiõpetajana tööle Kunnar 
Sink.

Alates 1993. aastast on SÜG pidevalt
kirjutanud projekte Haridusministeeriumi,
Tiigrihüppe sihtasutuse ja Avatud Eesti Fondi 
poolt korraldatud konkurssidele IKT vahendite 
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hankimiseks. Suur osa projekte on leidnud 
konkursi korraldajate heakskiidu ja kooli
varustatus riist- ja tarkvaraga on pidevalt
täienenud. Nii mõnigi arvuti on saadud
Tiigrihüppe projektikonkurssidelt õpetajate
omal initsiatiivil: 1999 — arvuti õpetajate
tuppa, 2001 — tunnikavade konkursil arvuti 

Pro) ja joonistamist (Paint). Nii oli arvuti-
õpetus õppeaastal 1995/96 sõltumata kallakust 
juba kõikide gümnaasiumiklasside (10. – 12.)
õppekavas.

õpetajatele Kristi ja Viljar Aro, 2001 —
konkursilt “Arvuti ainetunnis” arvuti 
õpetajatele Sirje Ess, Indrek Peil ja Marek
Schapel. Lisaks projektidele on suur osa 
hankeid, kaasa arvatud arvutiklasside 
komplekteerimine ja remont, tehtud kooli 
omavahendite arvelt. 

Täna saab koolimajas ja õpilaskodus
õppetööks kasutada ligi 60 ning administ-
reerimiseks ligi 20 internetiühendusega arvutit. 
Täpset koguarvu on sellise suure koguse korral
raske fikseerida, kuna arvuteid on palju, 
aegajalt nende kasutajad ning otstarve
muutuvad ning kõik pole ka alati töökorras.

Õppetööks on kasutada kaks kantavat 
sülearvutit ja arvutiprojektorid, mida saab
mistahes klassis ainetunni läbiviimiseks
kasutada. Koos s
on arvutiprojektoreid koolis viis. 

11.2.2. Arvutid õppetöös 

petus enam
ammu programmeerimise ja matemaatika-

id ja nende üha
laienevaid kasutusvõimalusi õpetatakse täna

öötavat masinat.
Gümnaasiumiastme õpilastele õpetati teksti-
töötlust (Q&A Write), tabeltöötlust (Quattro

tatsionaarselt paigutatutega

Arvutikasutusel õppetöös saab eristada kaks
suunda — arvutiõpetus iseseisva õppeainena ja
arvutite kasutamine aineõpetuses. 

Arvutiõpetus

Programmeerimise õpetamist alustati
Saaremaa Ühisgümnaasiumi matemaatika-
füüsika süvaklassides 1982. aastal. Arvutid ja
programmeerimiskeeled on tänaseks küll
tundmatuseni uuenenud, kuid programmee-
rimisõpetus süvaklasside õppekavasse alles 
jäänud. Küll aga ei piirdu arvutiõ

füüsika süvaklassidega. Arvute

kõigis vanuseastmeis.

Matemaatika-füüsika süvaklassist jõudis
arvutiõpetus muudesse klassidesse 1994.
aastal, mil arvutiklassis oli juba kümmekond
Windowsi süsteemis t

Kunnar Sink algklassi arvutitunnis 

Lisaks oma kooli tundidele kasutati SÜG-i
arvutiklassi agarasti ka Saaremaa Poiste Maja 
arvutiringi tööks. Klassi ressursid ning ühe 
arvutiõpetaja jaks hakkasid järjest suuremate
vajaduste jaoks napiks jääma. Kui 1995. aasta 
talve tuleõnnetuse tõttu õppetöö ajutiselt 
Kuressaare Gümnaasiumi teise vahetusse viidi,
tutvuti lähemalt ka naaberkooli arvutiõpetuse 
korraldusega. Noortel aktiivselt arvuteid 

i meesõpetajatel
(Kunnar Sink, Arne Loorpuu, Veljo Volke ja 
Indrek Peil) tekkis mõte kogu seni koolis
kehtiv arvutiõppe süsteem üle vaadata ning see 

kasutavatel Ühisgümnaasium

tunduvalt efektiivsemaks muuta. Töötati välja 
arvutikasutuse eeskiri ning kõikide argi-
päevade pärastlõunad jagati omavahel ära, et
õpilased saaksid juhendava õpetaja juures-
olekul arvutiklassi kasutada kuni kella
üheksani õhtul. Tänu korralduslikele uuen-
dustele ning arvutipargi laienemisele alustati 
1996. aasta sügisest arvutiõpetust juba ka
esimestes klassides. Selleks läbis kaks õpetajat
vastava lühikursuse.

Sajandivahetuseks jõuab arvutipark tasemele,
kus tundide läbiviimiseks on olemas vas-
tremonditud arvutiklass, milles 18 Internetti
ühendatud arvutit, raamatukogus 6 ja
õpilaskogu avalikus internetipunktis veel 6
arvutit, mida õpilased kasutada saavad.
Arvutiõpetus algab algklassides: 1.-2. klassis 
üks tund nädalas, edasi 3.-4. keeleklassis üks,
reaalklassis kaks tundi nädalas. Algklasside
arvutiõpetus on tihedalt integreeritud teiste 
õppeainetega. Aktiivselt kasutatakse Internetti,
eriti Miksikese õppekeskkonda. Põhikooli-
astmes tunniplaanijärgset arvutiõpetust ei
toimu, kuna algastmes omandad piisava
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oskuse kõik õpilased. 6.–9. klassis toimub
soovijatele võimaluse korral arvutiõpe
ringitööna. Gümnaasiumiastmes on arvuti-
tunnid tunniplaanis keele- ja loodusklassidel 
10. klassis, reaalklassil ka 11. klassis. 12.
klassis saab arvutiõpetust valida teisel
poolaastal valikainena. Gümnaasiumi osas
baseerub õppekava AO moodulitele, kuna 
riiklikus õppekavas arvutiõpetust fikseeritud ei 
ole. Reaalklass saab lisaks ka program-
meerimise algõpetust, aktiivsemad huvilised 
õpivad täiendavalt programmeerimist huvi-
ringis ja osalevad olümpiaadidel.

Sama süsteem on väikeste muudatustega
kasutusel ka täna. Uuendusena on arvutiõpe ka
põhikooli õppekavasse sisse viidud. Kuna kõik
9. klasside õpilased peavad põhikooli
lõpetamiseks arvutil referaadi vormistama, siis 
saavad nad 8. klassis oma arvutioskusi
värskendada.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad korral-
davad arvutiõpetust soovijatele ka väljastpoolt 
kooli. Näiteks on õpetatud Saare Maksuameti
töötajaid ning läbi viidud täiskasvanukoolitusi 
“Vaata maailma” projekti raames.

Arvutid ainetunnis 

Saaremaa Ühisgümnaasiumis hakati arvuteid
ainetundide läbiviimiseks kasutama juba 1996. 
aastal. Eriti aktiivseteks olid loodusainete
õpetajad, kes leidsid selleks mitmesugust

kasutasid

sobivat tarkvara (Encarta, Physical World, 
Environmental Software…), osalesid
õpilastega simulatsioonimängudes ja kesk-
konnaprojektides (n. GLOBE), koostasid
tundideks jaotusmaterjale ning kasutasid
arvutiside võimalusi. Keeleõpetajad
spetsiaalseid keeleõppeprogramme ja digi-
taalseid sõnaraamatuid. Algklasside arvuti-
tunnid toetavad enamikke ainetunde. 

Veel üks arvutikasutusvõimalus: septembris
1995 hakkas 1. klassis õppima Tom, kes
sünnitrauma tõttu ei saa oma käsi
kirjutamiseks kasutada. Ainukeseks võima-
luseks koolitööst osa võtta oli tal abiõpetaja
Andreas Noore juhendamisel hammaste vahel 
hoitava pulga abil arvutiklahve toksida. Tänu 
arvutitele lõpetas ta 2005. aasta kevadel juba 
10. klassi ning jõuab kahe aasta pärast
kindlasti ka gümnaasiumi lõpetamiseni.

Pärast õpetajate vastavaid koolitusi on
arvutikasutus aineõppes järjest kasvanud. 
Esimesed õpetajate koostatud õppematerjalid
riputati kooli kodulehele 1999. aastal (Urmas
Kiil, Arne Loorpuu, Indrek Peil).

Priit Liiv teeb oma jõevähkide uurimistööst
utiesitlust (2003)

d arvutikasutust õppetöös ja seda
reaalselt ka tehakse. Arvutikasutus on üldiselt 
piisav, vaid üksikud õpetajad leiavad, et nende

arv

Arvuti kasutamine õppetöös kinnitati
õppenõukogu poolt 2002/03. õppeaasta üheks
õppekasvatustöö põhieesmärgiks. Sügisel 2002 
käivitus kolmeaastane rahvusvaheline
Comeniuse kooliarendusprojekt, mille raames
koostöös partnerkoolidega Inglismaalt, Poolast 
ja Rumeeniast jagatakse kogemusi ja otsitakse
uusi võimalusi IKT vahendite kasutamist
võõrkeelte, geograafia, matemaatika, kunsti ja
loodusteaduste õpetamisel ning kooli admi-
nistreerimisel.

Vahetult enne uue kooliaasta algust, 28.
augustil 2003, osalesid SÜG-i õpetajad
ajurünnakus, mille eesmärgiks oli leida ideid
õppetöös arvutikasutuse tõhustamiseks.
Kogunenud ideed analüüsiti läbi ning arendati 
edasi väiksema töögrupi poolt (Arne Loorpuu, 
Reet Lulla, Marek Schapel, Indrek Peil ja
Kunnar Sink). Töögrupp pakkus aine-
õpetajatele arvutikasutuseks välja terve rea 
konkreetseid ettepanekuid. Samuti töötati välja
arvutikasutuse hindamiseks sobiv metoodika.
Selgitamaks välja, kuidas Saaremaa Ühis-
gümnaasiumis arvuteid ainetundides kasuta-
takse, otsustati nii õpetajate kui õpilaste hulgas
läbi viia küsitlus ning analüüsida ka
arvutiklassi ja auditooriumi arvutisüsteemi
kasutusintensiivsust. Uurimuse põhjal võib
väita, et Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased
ootava
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ainespetsiifika ei võimalda arvutikasutust. 
Arvutiressursid vajavad täiendamist nii riist-
kui ka tarkvara osas. Samuti püsib vajadus
koolituse järele. 

11.2.3. Arvutid koolitöö korraldamisel

Esimene arvuti jõudis SÜG-i raamatu-
pidamisse 1990. aastate algul. Kolm aastat
hiljem töötas arvutil juba ka sekretär ning 
arvuti abil kujundati kooli ajalehte. Järgmise
kolme aastaga pikenes arvutikasutuse nimekiri
märgatavalt. 1996. aastal kasutati arvuteid
lisaks raamatupidamise ja sekretäritööle
erinevate trükiste vormistamisel, kooli-
kroonika koostamisel, kultuuri- ja spordi-

ürituste korraldamisel, raamatukogu töö
korraldamisel, projektide juhtimisel ja
tunniplaani koostamisel.

Tänaseks on arvuti jõudnud koolikorralduse
igasse valdkonda. Kõik õpilased on kantud 
ühtsesse andmebaasi (Access), mis võimaldab
näiteks õpilaspileteid ja õpetajapäevikuid 
trükkida. Kooli kodulehelt kättesaadavad on
avaliku teabe seadusega ette nähtud
dokumendid. Septembrist 2003 on kodulehel
ka kõikide õpetajate töökavad. Sügisest 2005 
hakatakse katsetama internetipõhist e-kooli, 
mis võimaldab õpilaste jooksvaid hindeid ja 
paljut muudki arvutiandmebaasi salvestada.
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