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Esitluse teemad

Välismaa küsitlus

Tehnoloogiaõpetuse teoreetiline mudel

Tehnoloogia ja tehnoloogiaõpetus (kordamine)

Suunad suveks



Rahvusvaheline tehnoloogia- ja inseneriteadlaste ühendus 

(ITEEA) on tehnoloogia, innovatsiooni, disaini ja inseneri 

õpetajate professionaalne organisatsioon

Missiooniks on edendada tehnoloogilist ja tehnilist kirjaoskust 

kõigile, toetades tehnoloogia õpetamist ja inseneriteadust ning 

edendades nende tegevuste professionaalsust



Viis läbi selle õppeaastal küsitluse, küsides:

mida arvate, kas tehnoloogiaõpetusse (TE) kuuluks:

1. Computer Science/Computional Literacy

2. Engeneering

3. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

4. Robotics/Automation

5. Gaming/Scientific Visualization
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Tehnoloogia

 Tehnoloogia väljendab ja rakendab loodusteaduslikke teadmisi inimese 

elu praktilistes eesmärkides, et muuta inimkonna elukeskkonda 

(Encyclopedia Britannica, 2015). 

 Sõna tehnoloogia all mõeldakse disainimist, katsetamist, uurimist või 

sellega kaasnevaid protsesse praktilise tegevuse abil, ning tihti otsitakse 

vastuseid küsimustele „kuidas?“, „mis moodi?“ ja „miks?“.

 Kokkuvõtlikult tehnoloogiat iseloomustab kolm olulist komponenti:

1. Loodusteaduslike teadmiste rakendamine (nt tehnikad, meetodid,  

protsessid, materjalid, masinad, arvutid). 

2. Praktilised eesmärgid või praktiliste lahenduste vormid. 

3. Muutused ja manipulatsioonid inimese elukeskkonnas, et muuta maailm    

paremaks (Soobik, 2015).



Tehnoloogia

Lihtsalt öelduna on tehnoloogia see, kuidas inimesed 

ümbritsevat maailma muudavad, et oma soove ja vajadusi 

rahuldada ning praktilisi probleeme lahendada

See ulatub alates kaitsva varjualuse ehitamisest ja toidu 

kasvatamisest kuni vähkkasvaja vastu võitlevate ravimiteni ja 

mitmetasandilise võrgustiku loomiseni

Tehnoloogia avardab inimpotentsiaali, võimaldades inimestel 

teha asju/tooteid, mis neile muidu oleksid võimatud
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TEHNOLOOGIAÕPETUSE 

TEOREETILINE MUDEL

1. LOOVUS

2. INNOVATSIOON

3. KOMMUNIKATSIOON

4. DIGITEHNOLOOGIA

5. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

6. LÕIMING

7. VÄÄRTUSED

8. ETTEVÕTLIKKUS

9. TEADMISED JA OSKUSED

10. GLOBALISATSIOON JA 

TRADITSIOONID

11. KOOSTÖÖ

12. FÜÜSILINE/MATERIAALNE 

BAAS



Tehnoloogiaõpetus

Õpe on suunatud tänasele ja homsele päevale, et noored 

omandaksid läbi õppeülesannete julguse uusi ja põnevaid 

praktilisi ülesandeid üheskoos teostada

Tehnoloogiaõpetuses tegeletakse sarnaste tehniliste 

tööülesannetega, millega inimesed igapäevaselt tööelus 

tegelevad, vahe on vaid selles, et ülesanded on lihtsamad ja 

väiksema töömahuga



Tehnoloogiaõpetus

Õppetöös õpitakse aru saama ja mõistma tehnoloogia olemust, 

õpitakse seda eakohaselt looma, kasutama ja juhtima ning 

hindama saadud toodet ja tööprotsessi (tehnoloogiline 

kirjaoskus)

Keskel kohal õppetöös on inimese, keskkonna, looduse ja 

tehnoloogia vastastikused mõjud, erinevate tunniülesannete 

vahendusel õpilased õpivad teadvustama ja analüüsima neid, 

leidmaks tarku ja jätkusuutlikke ning eetilisi valikuid ning 

sünteesima uusi teadmisi nende nelja komponendi vahel



Tehnoloogiaõpetus

Õppetöö toimub mitmesuguste põnevate praktiliste probleemsete 

ülesannete lahendamise kaudu. Need nutikad ülesanded 

soodustavad õpilaste mentaalset (vaimset), sotsiaalset ja kehalist 

(käelist) koostööd. Praktilist laadi toote loomise ja selle 

eneseväljenduse ja sotsiaalse eneseteostuse kaudu harjutatakse 

tundides järkjärgult teostama mitmeid ülesandeid ja töid, mis on 

seotud tänapäeva maailmas õpilaskohase osalemisega ja õppekava 

õpitulemuste täitmisega

Õppetundides on oluline võimaldada õpilastel väljendada ülesandeid 

loovalt ja uuenduslikult, kasutades õppes uudsete toodete 
disainiprotsessi ideest tooteks



Tehnoloogiaõpetus

Õppeprotsessi iseloomustab õppevormi muutumine üha rohkem aktiivse 

iseõppimise suunas, mille juures õppur saab esitada mitmeid küsimusi 

ja leida neile omapoolseid lahendeid. Selles õppes on asetatud rõhk 

probleemsituatsioonidele ja uurivale õppele. Uuriv ja praktilistel 

ülesannete lahendamisel baseeruv õpe võimaldab õppuritel saada 

tunduvalt paremaid õpitulemusi võrreldes traditsioonilisel viisil õppimisega  

Üheks oluliseks sambaks õppetöös on pedagoogilise psühholoogia ja 

uuemate kasvatusteaduslike teadmiste rakendamine õppetöös. 

Õpetamisel võtan arvesse parimaid tänapäevaseid praktikaid ja teiste 

maade kogemusi ning vastavaid teadusuuringuid, toimub 

teadmuspõhine lähenemine õppeprotsessile kui tervikule



Ülesanded tehnoloogiaõpetuse ainekava  
arendamise töögrupile suveks

Kirjutada lahti tehnoloogiapädevus

Sõnastada tehnoloogiaõpetuse eesmärgid

Ajakohastada ainekava sisu ja õpitulemused

Sooneutraalsuse küsimus



Kokkuvõte

Tehnoloogia ja tehnoloogiaõpetus on tänase ja homse päeva 

oluline ja lahutamatu inimeseks kasvamise komponent

Õpilaste tehnoloogiamaailma tundmaõppimisel on õpetajal 

kanda väärikas professionaalne roll 

Üheskoos arutamine, teiste arvamustega arvestamine, plaanide 

seadmine, vastutuse ja riski võtmine, koos tegutsemine, 

analüüsimine ja sünteesimine, uue loomine

Muuta maailma elu paremaks, inimkonda õnnelikumaks!



Tänan kaasa mõtlemast!

mart@tehnoloogia.ee


