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Mart Soobik, teenistuskäik

• 2006- 2008   Viimsi Keskkool, töö- ja tehnoloogiaõpetuse 
õpetaja

• 2004- Tallinna 21. Kool, tehnoloogiaõpetuse õpetaja

• 2002- 2003   TPÜ, töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika 
lektoraadi juhatajalektoraadi juhataja

• 1998- 2002   TPÜ, tööõpetuse didaktika lektoraadi juhataja

• 1998              Tallinna Inglise Kolledž, tööõpetuse õpetaja

• 1992- 2006   TPÜ, tööõpetuse didaktika lektor

• 1985- 1997   Tallinna 61. Keskkool (Tallinna Pääsküla 
Gümnaasium), tööõpetuse õpetaja 2



Mart Soobik, haridus
• 2011– Tallinna Ülikool, kasvatusteaduse doktorantuur, 

jätkuõpingud 

• 2001–2011 Turu Ülikool, Soome, kasvatusteaduste doktorantuur, 
doktoriõpingud sooritatud

• 2000–2005 Tallinna Ülikool, kasvatusteaduse doktorantuur, 
doktoriõpingud sooritatuddoktoriõpingud sooritatud

• 1997–1999 Tallinna Keeltekool, soome keele eriala          

• 1992–1996 Tallinna Pedagoogikaülikooli kaugõppe magistrantuur, 
magister artium’i kraad kasvatusteaduste erialal (teadusmagister)

• 1981–1985 E. Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut, 
üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse eriala

• 1970-1981 Tallinna 2. Keskkool (Tallinna Reaalkool) 3



Millest tuleb juttu

1. Tehnoloogiaõpetuse õpetaja töökavast, sh

2. Probleemide lahendamisest

3. Disainiprotsessist3. Disainiprotsessist

4. Õpikust

5. Õppimisest ja õpetamisest
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Tehnoloogiaõpetuse õpetaja töökava
• Õpetaja töökava on kättesaadav aadressilt 

www.oppekava.ee

• Aluseks on põhikooli riiklik õppekava, selle nädis-
töökavaga alusel viin igapäevaselt õppetööd läbi töökavaga alusel viin igapäevaselt õppetööd läbi 

• Õpetaja töökava - et teada mida õpetad ja millises 
järjekorras midagi õpetad ning kuidas õppetundi 
läbi viia

• Töökavad on koostatud õppenädalate kaupa (2 t) 
poolaastate lõikes klassidele 4 -9 5



Tehnoloogiaõpetuse õpetaja töökava

• Sisaldab: õppesisu; õpitulemusi; põhimõisteid; 
lõimingut üldpädevustega, läbivate 
teemadega ja õppeainetega, sh näited; 
praktilisi ülesandeid ja õppemeetodid; praktilisi ülesandeid ja õppemeetodid; 
hindamist, märkusi

• Võiks senisest rohkem sisaldada: ettevõtete 
külastamist, õppekäike, tunnivälist tegevust
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Probleemide lahendamine tunnis
• Igal õppenädalal toimub ühe või mitme 

probleemülesande lahendamine sõltuvalt 
konkreetset olukorrast (vt õpetaja töökava näidis)

• Probleem/situatsioon/olukord- pea samaväärsedProbleem/situatsioon/olukord- pea samaväärsed

• Millega tegelevad täiskasvanud inimesed:

peamiselt täidavad ja lahendavad igapäevaselt 
erinevaid ülesandeid 

• Seda õpitakse eapäraselt tegema ka 
tehnoloogiaõpetuses just tehnilise poole pealt 7



Probleemide lahendamine 
tehnoloogiaõpetuses

• Tekivad küsimused, sünnivad ideed, arutletakse 
nende üle, valitakse parimad

• Modelleeritakse ja katsetatakse, õpitakse omi• Modelleeritakse ja katsetatakse, õpitakse omi
seisukohti põhjendama

• Analüüsi põhjal sünteesitakse uusi teadmisi ja

valmistatakse toode

• Õpitakse õpitust järeldusi ja üldistusi tegema

• Toote/ülesande esitlemine 7



Probleemide lahendamine

• Laiaulatuslik lahendus probleemile. Õppe sisus 
lahendatakse ka õpilase igapäevaelu probleeme

• Probleemülesandeid võivad olla väga mitmetest • Probleemülesandeid võivad olla väga mitmetest 
valdkondadest,  need EI OLE ainult tehniliste 
probleemide lahendamise vallast

• Aluseks on AVATUD probleemid, millel EI OLE 
tihti ainuõigeid vastuseid, vaid õpilane ise 
koostab/loob lahendused probleemidele
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Probleemide lahendamine

• Hästi määratletud probleemid versus halvasti 
määratletud probleemid. Oskus küsimust 
püstitada, formuleerida seda nii, et see aitab 
õpilasi õpingutes edasiõpilasi õpingutes edasi

• Terviklikum lahendus probleemidele, mis 
ühendab mitmeid erinevaid eluvaldkondi

• Näiteks sotsiaalsed probleemid, juriidilised 
küsimused jne. See nõuab koostöö ja mees-
konnatöö oskusi ning seda ka tundides õpitakse10



Disainiprotsess
• Õpilased osalevad tundides õppeprotsessis ehk 

disainiprotsessis, mille jooksul luuakse ideest 
eakohaseid tooteid ja mis oma olemuselt on 
praktiline tegevus

• Ehk teiste sõnadega tehnoloogiaõpetuse tunnis 
disainitakse artefakte ehk luuakse toode. Veelgi 
parem kui luuakse toimiv toode ehk töötav 
seade
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Disainiprotsess
• Kogu see protsess on sujuv ja terviklik õppimine, 

lõimumine, mille jooksul on raske teha vahet 
millal algab ja lõpeb:

� ühelt poolt teoreetiline/vaimne/mõttetegevus � ühelt poolt teoreetiline/vaimne/mõttetegevus 
ja teiselt poolt praktiline, käeline tegevus;

�üks õppeaine ja teine õppeaine jne

• Seetõttu pole tarvidust rõhutada, et ainekavas 
on nii mitu % teooriat ja nii mitu % praktikat

12



Õpik – Tehnoloogia ja loovus
• Õpetaja töökava näidisversioonis on kasutatud 

kõikides klassides õpikut Tehnoloogia ja loovus, 

mis on 20. õpetaja koostöövili

• Raamatu B osas on esitatud erinevad praktilised Raamatu B osas on esitatud erinevad praktilised 
tegevused, mida õpilane saab edasi arendada ja 
loovalt käsitleda

• A osas on lisaks küsimused, millele õpilane peab 
ise vastuse otsima peamiselt Internetist, sest 
õpikust vastust ei leia

13



Näide õpikust
• lk 119 on ülesanne- Põrnikas, nt 5 kl võib teha nii, 

et iga õpilane loob endale omapärase põrnika

• Soovitan õpilastel põrnika loomise töö käigud 
jagada etappideks ja iga etapp kirjutada omakorda jagada etappideks ja iga etapp kirjutada omakorda 
lahti, nt: 1. Põrnika keha 1.1. Valmista põrnika 
keha  šabloon; 1.2. Kanna šablooni järgi 
märkjooned plastikule; 1.3 Lõika märkjoonte järgi 
plastik; 1.4. Viimiste  2. Tiivad jne
http://www.youtube.com/watch?v=dnxjoxKb9ng
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Õpik – Tehnoloogia ja loovus
• Õpetaja töökava näidisversioonis on kasutatud 

kõikides klassides õpikut Tehnoloogia ja loovus, 

mis on 20. õpetaja koostöövili

• Raamatu B osas on esitatud erinevad praktilised Raamatu B osas on esitatud erinevad praktilised 
tegevused, mida õpilane saab edasi arendada ja 
loovalt käsitleda

• A osas on lisaks küsimused, millele õpilane peab 
ise vastuse otsima peamiselt Internetist, sest 
õpikust vastust ei leia
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Eelmisel slaidil on kujutatud raiesmik, millel kasvavad 
noored kuused. Raiesmiku loomine algab maapinna 
ettevalmistamisest, st rohukamara eemaldamisest, 
taimede istutamisest, rohimisest (suvekuudel tuleb 
seda teha 2-3 korda). Sest viljakatel kohtadel kasvab 
suvekuudel rohi üle 2 meetri pikaks, mis lämmatab suvekuudel rohi üle 2 meetri pikaks, mis lämmatab 
metsataimed. Võib juhtuda, et metskitsed tulevad ja 
panevad istutatud taimed nahka, saa kurvastad, kuid 
järgmine kevadel istutada uued taimed, ja järgmisel 
sügistalvel tulevad kitsed ja näksivad taimed. Oled 
meeleheitel, kuid istutad järgmine kevadel uuesti. 
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Kuna sa ei saa kogu aeg valvata metsaveeres ja 
hirmutada metskitsi noorendikust eemale hoidma, 
siis ehitad noorendikule aia ümber, mitu kilomeetrit 
aeda istikute kaitseks metsloomade eest. Järgnevatel 
aastatel teed raiesmiku hooldusraiet, ehk eemaldad 
rohu ja võsa istutatud taimede ümbert, nii et rohu ja võsa istutatud taimede ümbert, nii et 
metsataimedel oleks piisavalt valgust ja toitaineid 
kasvamiseks ja nii mitmed ja mitmed aastad järjest. 
Kas see tegevus ei tule teile tuttav ette? See on 
metafoor, sarnane on ka noore inimese kasvatamine 
(kasvamine) ja arenemine ning kujunemine  

17



Õppimisest ja õpetamisest
Kui õpilasele on loodud õpikeskkond, kus tal on 
võimalik probleeme lahendada ja tulla välja 
eakohaste lahendustega, siis võib eeldada, et 
edaspidises elus on neil kogemus, usk, mille najal 
liikuda edasi ja panustada julgelt uutesse liikuda edasi ja panustada julgelt uutesse 
projektidesse. Noored saavad tööelus hästi 
hakkama, loovad väärtusi ja ressursse, mida 
teistelegi jagada, ka õpetajatele ja 
tehnoloogiaõpetusele 
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Õppimisest ja õpetamisest

• Meie ühiskonna liikmed on väga tihedalt 
teineteisega seotud. Nt kui mõni lüli õpilaste 
õpingutes jääb nõrgaks, siis võib eeldada, et 
see jääb nõrgaks ka täiskasvanu eas see jääb nõrgaks ka täiskasvanu eas 

• Me õpetajad oleme nn ühe olulise keti lülid, 
kellest oleneb väga palju, milliseks kujuneb 
meie tulevik 

• Ehk kokkuvõtvalt, mida külvad, seda lõikad
19



Tehnoloogia

• Loodusained - õpe loodusest, ehk milline on 
maailm?

• Tehnoloogia - modifikatsioon looduslikust 
maailmast. Inimeste poolt loodud maailm, et maailmast. Inimeste poolt loodud maailm, et 
rahuldada inimeste soove ja vajadusi. Milline 
peaks olema maailm?

• Milline on tulevik? Tulevik sõltub paljuski 
noortest, milline on nende baas, vundament, 
mida kujundavad perekond, sõbrad ja õpetajad.
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Tänan kaasa mõtlemast! Tänan kaasa mõtlemast! 

mart@tehnoloogia.ee  
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