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Soome koolisüsteem on pälvinud edu rahvusvahelistes võrdlustes, eriti PISA

Rõõmustagem selle üle! Pidagem siiski meeles, et ka maailma parimat võib ja peab arendama.

arendamise viis oleks tuua kooli märkimisväärselt rohkem võimalusi õpitud teadmiste ja oskuste 

rakendamisse ja probleemilahendusse.

Kui veel julgustatakse õpilasi võtma riske ja lähenema leidlikult, nii leiaks lastes peituv innovatsioon 

kasutuse juba kooliajal. Vigu mittekartvad  inimesed ja ühendused viivad maailma edasi!

Selles kontekstis vaatlen loovuse lisamist ehitatud keskkonnaga seonduva kasvatuse kaudu.

rääkida ka tehnoloogiakasvatusest, mille puhul esitan järgnevalt eesmärgina paar ’teesi

Tuleks tõsta õpilaste huvi, teadlikkust ja arusaamist meie ehitatud keskkonnast, tehnoloogiast.

Selle eesmärgi puhul tuleneb filosoofiline seos keskkonnakasvatuse ja loodusteadustega sellest, et 

õppimise objekt on juba loodud või tehtud.

ka inimese ehitatud valmismaailma.

loodusteadused avaldavad mõju tehnoloogiale ja selle arengule.

tehnoloogiakasvatuse seisukohast isegi tähtsamale eesmärgile:

                            

1.1.7.6 „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“. Projekti 
„Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus”, mooduli B5 täiendkoolituskursus

LUM(O)A – tehnoloogiakasvatuse vaatepunkte 

 

Soome koolisüsteem on pälvinud edu rahvusvahelistes võrdlustes, eriti PISA

Pidagem siiski meeles, et ka maailma parimat võib ja peab arendama.

arendamise viis oleks tuua kooli märkimisväärselt rohkem võimalusi õpitud teadmiste ja oskuste 

rakendamisse ja probleemilahendusse. 

Kui veel julgustatakse õpilasi võtma riske ja lähenema leidlikult, nii leiaks lastes peituv innovatsioon 

Vigu mittekartvad  inimesed ja ühendused viivad maailma edasi!

Selles kontekstis vaatlen loovuse lisamist ehitatud keskkonnaga seonduva kasvatuse kaudu.

rääkida ka tehnoloogiakasvatusest, mille puhul esitan järgnevalt eesmärgina paar ’teesi

Tuleks tõsta õpilaste huvi, teadlikkust ja arusaamist meie ehitatud keskkonnast, tehnoloogiast.

Selle eesmärgi puhul tuleneb filosoofiline seos keskkonnakasvatuse ja loodusteadustega sellest, et 

õppimise objekt on juba loodud või tehtud. Oleks tähtis osata imetleda, mõista, hinnata, isegi kaitsta 

ka inimese ehitatud valmismaailma. Samamoodi oleks tähtis aru saada, kuidas matemaatika ja 

loodusteadused avaldavad mõju tehnoloogiale ja selle arengule. See paneb aluse järgnevale, 

hast isegi tähtsamale eesmärgile:  

 

riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“. Projekti 
täiendkoolituskursus 16.-17. novembril 

Soome koolisüsteem on pälvinud edu rahvusvahelistes võrdlustes, eriti PISA-uurimustes. 

Pidagem siiski meeles, et ka maailma parimat võib ja peab arendama. Üks 

arendamise viis oleks tuua kooli märkimisväärselt rohkem võimalusi õpitud teadmiste ja oskuste 

Kui veel julgustatakse õpilasi võtma riske ja lähenema leidlikult, nii leiaks lastes peituv innovatsioon 

Vigu mittekartvad  inimesed ja ühendused viivad maailma edasi! 

Selles kontekstis vaatlen loovuse lisamist ehitatud keskkonnaga seonduva kasvatuse kaudu. Võime 

rääkida ka tehnoloogiakasvatusest, mille puhul esitan järgnevalt eesmärgina paar ’teesi’:  

Tuleks tõsta õpilaste huvi, teadlikkust ja arusaamist meie ehitatud keskkonnast, tehnoloogiast. 

Selle eesmärgi puhul tuleneb filosoofiline seos keskkonnakasvatuse ja loodusteadustega sellest, et 

sata imetleda, mõista, hinnata, isegi kaitsta 

Samamoodi oleks tähtis aru saada, kuidas matemaatika ja 

See paneb aluse järgnevale, 



Tuleks julgustada ja innustada õpilasi omapäi lahendama probleeme ning planeerima, arendama 

ja rakendama tehnoloogiat loovalt ja innovaatiliselt.  

Nüüd olemegi lähenenud kunsti filosoofiale. Loovus ja tehnoloogia on omavahel seotud, sest ilma 

inimese loova tegutsemiseta ei oleks ehitatud maailma olemas. Leidlikkus, innovaatilisus ja 

probleemilahendamine on tehnoloogia ja selle arengu keskne osa. Probleemilahendusprotsess 

käivitub inimese poolt märgatud vajadustest, puudustest  ja asjadest, mida hakatakse lahendama. 

Selles protsessis vajatakse matemaatilis-loodusteaduslike teadmiste ja oskuste rakendamist. 

Tehnoloogilist probleemilahendusprotsessi ei juhi aga “tõefunktsioon”, vaid kasu seisukoht, 

eesmärgikohasus ja toimivus. Tehnoloogias ei ole loodusnähtus iseenesest huviobjektiks, vaid 

nähtuse mõju inimese ehitatud tehnoloogilises tervikus. Ka käsitööoskustel on tehnoloogilises 

protsessis keskne tähtsus; ilma tegemata ei saa! Tegemise kaudu õppimine ja laste 

probleemilahendusprotsesside toetamine peavadki olema kesksed meetodid.  

Kogemuste kohaselt võivad õpilased saada tehnoloogiakasvatuse kaudu tugeva vägevustunde, et nad 

suudavad oma ideede ja tegevustega muuta maailma natuke paremaks. Nii saab tugevdada õpilaste 

motivatsiooni, julgust proovida ja tegemisindu.  

Parimal juhul võiks meie haridussüsteem olla tekitamas täiesti uut tüüpi ”loovklassi”, kes on tööellu 

minnes juba orienteeritud võimalustest kinni haarama, probleeme lahendama, ideedega mängima ja 

endast kõike andma. Juba Piaget kunagi rõhutas, et on tähtis kasvatada inimesi tegema uusi asju, 

mitte kordama ja kopeerima varasemate põlvkondade tehtut – inimesi, kes on loovad, innovaatilised 

ja uue leidjad. Tehnoloogiakasvatuse asemel võikski suurepäraselt rääkida hoopis 

loovuspedagoogikast või innovatsioonikasvatusest. 

Maailma muutvad innovatsioonid hõõguvad ja leegitsevad tihti teaduse, kunsti ja tehnoloogia 

kokkupuutekohtades. Ei ole ühtki tõelist põhjust, miks nii ei võiks toimuda ka koolis. Rohkemgi kui 

märkimisväärseid ressursse nõuaks see uutmoodi, avatud suhtumist ja vastuvõtlikku meelt natuke 

õppeainete piire raputada.  

Tehnoloogiakasvatust on loomulik teostada õppeainete piire ületava integreeriva lähenemisviisiga. 

Tehnoloogia iseenesest on nii interdistsiplinaarne, et selle õpetamine ei saa ka sulguda ainult ühte 

õppeainesse. Seda ei saa enda omaks kuulutada ei loodusteaduste õpetus ega käsitööõpetus. 

Tehnoloogias on näpuotsaga teadust, matemaatikat, kunsti, käsitööoskusi ja ehtsat 

probleemilahendust. Need peaks olema nähtaval ka tehnoloogiakasvatamisel.  

Päikselist kevade jätku! 
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