
Milleks loodi Eesti Tehno-
loogiakasvatuse Liit (ETL)?

Mida tähendab termin tehnoloogia?

Millega liit konkreetsemalt tegeleb?

Mille poolest erineb õppeaine töö- ja tehnoloogiaõpetus
tehnoloogiakasvatusest?

Kas töö- ja tehnoloogiaõpetust (traditsiooniline tööõpetus)
kui õppeainet koolides siis vaja polegi?

Liidu tegevuse läbiv mõte on
edendada Eest i tehno-
loogiaõpetust/kasvatust, st
tehnilist õpet erinevates
koolitüüpides ja astmetes.
Kuna senini keegi teine
institutsioon otseselt selle
valdkonnaga ei tegelenud,
otsustasime ise luua organi-
satsiooni, kelle tegevus-
va ldkonda see kuulub.
Tehnoloogiaga puutume me
igapäevaelus päevast päeva
suuremal või vähemal kokku,
kasutame mobiiltelefone,
tarbime elektrit, sõidame
autodega jne. Seetõttu on oluline, et seda valdkonda õpitakse
juba algklassidest alates, edaspidi põhikoolis ja gümnaasiumis.
Kasvatuse poole pealt rõhutame eeskätt tehnoloogia eetilise ja
kõlbelise kasutamise, loomise ja tarbimise olulisust.

Tänasel päeval käsitletakse tehnoloogia mõiste all paljusid
erinevaid valdkondi, nii näiteks hõlmab tehnoloogia käsitööd,
tehnikat kui ka kõrgtehnoloogiat. Tehnoloogiakasvatusest olen
pikemalt kirjutanud artikli ”Töö- ja tehnoloogiaõpetuse seosed ja
suundumused“ (

2004. A. Lepik, M. Pandis koost. Sotsiaal- ja
kasvatusteaduste doktorantide II teaduskonverents 25.-26. aprillil
2003 TPÜ-s. Artiklite kogumik. Tallinn: TPÜ kirjastus, 205-229.
ISBN 9985-58-300-0).

Tegevusvaldkondi on mitmeid: tehnoloogia õpetamise uurimine,
ainekavade väljatöötamine, õpilasürituste korraldamine,
õpetajate koolitamine, ajalehe väljaandmine jne.

Kui töö- ja tehnoloogiaõpetuses tegeletakse valdavalt praktiliste
esemete valmistamisega, siis tehnoloogiakasvatuse tundides
tegeletakse tehnoloogilise maailma õppimisega: uurimisega ja
täiustamisega, st käsitletakse mitmesuguseid tehnoloogiaga
seotuid teemasid. Võib öelda, et tehnoloogiakasvatus ei ole vaid
teoreetiline, kas siin on tihedad seosed praktilise küljega. Kui töö-
ja tehnoloogiaõpetuse püütakse valmistada toode, mis valdavalt
viiakse õpilaste poolt koju, siis tehnoloogiakasvatuses
omandatakse teadmised ja oskused, mida tulevases
igapäevaelus vaja läheb.

Arvan nii, et töö- ja tehnoloogiaõpetust kui ka tehnoloogia-
kasvatust on hetkel koolides vaja. Mida aeg edasi, seda enam
kasvab rõhuasetus tehnoloogiakasvatuse poole.

Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatus-
teadustes.

Mida arvad käelisest tegevusest?

Millist terminit siis pakud?

Milline ainenimetus sobiks kodundusele ja käsitööle?

Loodad, et kõik õpetajad hakkavad nüüd tehnoloogia-
kasvatust koolides rakendama?

Mõnedki õpetajad seostavad elektroonikat ja tehno-
loogiakasvatust?

Õpetajad kurdavad, et elektroonika komplektid on kallid ja
vaid ühekordselt kasutatavad?

Millised suuremad tegemised on ETLi eestvõttel toimunud?

Millised on selle aasta suuremad ettevõtmised?

Minu arvates termin ise on õnnetult valitud, ka lapse tutistamine
on käeline tegevus, seega ei anna termin täit selgust, mida käelise
tegevuse all mõeldakse. Veelgi enam, ei saa sellest aru inimesed,
kes tööõpetusega ei tegele. See termin on tulnud mõnede
õpetajate kõnepruuki arvatavasti sel ajal, kui hakati propageerima
arvutite kasutuselevõttu koolides (nt SA Tiigrihüpe poolt).
Õpetajad rõhutasid sel perioodel, et vaimsele tegevusele on vaja
praktilist poolt (käelist tegevust).

Kuna meie liit tegeleb peamiselt tehnoloogiakasvatuse
edendamisega, siis tänasel päeval jääme tehnoloogiakasvatuse
juurde. See on uus aine, mida me keegi pole varem koolis kunagi
enne õppinud ega õpetanud. Siit võib kõrvalvaatlejal tekkida
küsimus, aga siis pole ka kogemust selles vallas. Jah Eestis pole,
kuid edumeelsemates maades on küll. Nii et on millest õppida.
Isegi Venemaa koolide tööõpetuse õpikutes on juba sees
arvutiõpetus jne!

Kodunduse ja käsitöö aine nimetusele olen pakkunud
tarbijakasvatuse kui õppeaine nimetust, sest viimase tegevusega
on nad kõige otsesemalt seotud. See pole sama, millega tegeleb
nt Tarbijakaitse, tarbijakasvatuse õppeaine hõlmab palju laiemat
käsitlust.

Ajapikku kindlasti, sest teist teed ega valikut pole. Õpilased teisiti
ei lepi, nende soovide ja arenguvajadustega peab arvestama.
Kindlasti on neid, kes tulevad uuega kaasa ja neidki, kes raiuvad
vana kui ainuõiget. Tavaliselt viimased koolitustel ei käi ja nende
teadmised pärinevad õige vanast ajast.

Samuti arvatakse tehnoloogia kohta, et see on tavaliselt seotud
arvutitega, see on vaid osaliselt nii. Peale selle kuulub
tehnoloogia valdkonda sadu teisi teemasid ja valdkondi.
Analoogne seos on ka elektroonika ja tehnoloogiakasvatuse
vahel.

Tänasel päeval on võimalik hankida ka selliseid õpilasi huvitavaid
komplekte, mida saab kasutada 10 000 ja enamat kordi ja millel on
lõputu arv ideelahendusi, nii et ühekordse ostu eest saab
tegemisrõõmu aastateks. Hinnad on nendel komplektidel
taskukohased.

Möödunud aastal oli soomlastega kahasse suvekonverents „Uus
ja huvitav töö- ja tehnoloogiaõpetuses II“. See neljapäevane
üritus toimus Soomes ja sellest võtsid osa 34 Eestimaa töö- ja
tehnoloogiaõpetuse õpetajat ning samapalju soome õpetajaid.

19. -21. novembrini toimub Tallinna Laululava ruumes üleriigiline
noorteüritus „Hea Eesti idee“, millest ootame osa võtma
õpilastöid, mis sisaldavad uudseid ja huvitavaid ideelahendusi.
Praegusel ajal tegeleme selle ürituse ettevalmistamisega.
Korraldame ka õpetajatele mitmeid koolitus, nendest anname
teada Õpetajate Lehes ja ETLi koduleheküljel. Osad nendest on
koostöös TPÜga jne, esialgsed teemad on: tehnoloogiaõpetuse
didaktika I ja II osa, veebipõhine elektrotehniliste tööde
õppematerjal, cnc minifreespingi käsitlemine, mikrokontroller
PICAXE (tuhandete erinevate lahendustega) jne.
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Austatud töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja!

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit on uus
mittetulundusühendus. Ühendus loodi ametlikult
selle aasta mais. Ühendusse kuuluvad
kodanikud, kes püüavad kaas aidata
tehnoloogilise hariduse edendamisele noorte
õpetamisel ja kasvatamisel. Esitan alljärgnevalt
mõned küsimused ja püüan vastuste abil
tehnoloogiakasvatust avada.

Step Systems Eesti Oü
Laki 14, 6.k, Pk 16, 10621 TALLINN

tel. 651 7701, fax. 651 7702
email: myyk@stepsystems.ee

www.stepsystems.ee

Õppevahendid
- elektriõpetus
- elektroonika
- automaatika
- mehhaanika
- CAD

Õppematerjalid
- elektroonikasarjad

Töövahendid
- jootevahendid
- toiteallikad
- mõõteseadmed

Sisustusvahendid
- vagunid, kapid
- laosisustus

Masinad ja varustus
- trükkplaadi töötlemine
- plastmassi
vaakummodelleerimine

Komponendid, materialid
- elektroonika
- elektrotehniline
meisterdamine

Koolitus

Step
®

S T E Pcience and echnology ducation artnership

STEP lühend tuleb ingliskeelsetest sõnadest
Science and Technology Education Partnership.

Step firma eesmärk on edendada tehnoloogia
alast õpetust koostöös loodusteaduse ja
tehniliste õppeainete vahel. Tuues tööõpetusse
uusi ideid, näiteid, õppematerjalikomplekte,
komponente, materjale, tarvikuid,
töövahendeid, masinaid mida ei ole varem
olnud saadaval või siis on olnud raskesti
kättesaadavad.

Teostame õpetajate täiendkoolitusi erinevate
koolituskeskuste kaudu, erinevate tehnoloogia
õpetuse aladel: elektriõpe, elektroonika,
automaatika, plastmassitehnika, mehhaanika ja
arvutikasutamine.

Tehnoloogias

on tulevik !Tehnoloogias

on tulevik !

Step Systems Eesti OÜ toimetus asub "NORMA" majas, Laki 14, Tallinn.
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