
 

1. Mis on tehnoloogiaõpetuspädevus. 

 

Ensüklopeedia Britannica sõnastab, et tehnoloogia on teaduslike teadmiste rakendamine 

inimese elu praktilistes eesmärkides või, nagu mõnikord on sõnastatud, inimese keskkonna 

muutumisele ja manipuleerimisele (Technology, the application of scientific knowledge to the 

practical aims of human life or, as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of 

the human environment) (Encyclopædia Britannica, 2019).      

 

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 iseloomustab tehnoloogiat kolm olulist komponenti: 

  1. Teaduslike 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). 

 

Põhikooli riiklikus õppekavas olev ainevaldkond „Tehnoloogia“ on piltlikult kui vihmavari, 

mis koondab enda alla tööõpetuse, käsitöö ja kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse, nii nagu seda 

näevad ka paljud teiste riikide teadlased, nt Kantola (1997) and Parikka (1998) jne.   

 

Paljud erinevate riikide autorid (Banks & Williams 2013; Hast 2010; Hope 2013; Novakova 

2006; Parikka, 1998; Parikka & Rasinen, 2009, Vries 2011a; Vries 2011b) on analüüsinud 

tehnoloogiaõpetuse olemuse ja sisu muutumist järjest kasvavate tehnoloogiliste võimaluste 

tingimustes nii hetkeolukorrast kui ka tuleviku vajadustest lähtuvalt. Erinevate maade uurijad 

ja aineeksperdid on seisukohal, et tehnoloogiaõpetuse arengusuundumuste eesmärgiks on 

kujundada õpilastes lai nägemus tehnoloogia, ühiskonna ja kultuuri koosmõjust läbi sotsiaalse 

konteksti, mis toimub peamiselt läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja vastavate toodete 

disainimise (toote loov valmistamisprotsess). 

Kokkuvõtlikult saab tehnoloogiaõpetuse määratlust väljendada järgmiste oluliste 

seisukohtadega: 

 

1.  Üldhariduse kohustuslik õppeaine nii poistele kui ka tüdrukutele. 

2. Õpilaskohase tehnoloogia õppimine, mis võimaldab õpilastel omandada tehnoloogilise 

kirjaosksuse, st võime kasutada, juhtida, hinnata ja aru saada tehnoloogiast.  

3. Õpe toimub pedagoogilisi ja kasvatusteaduslikke eesmärke arvestades (sh õpilaste 

eakohasus, eetilised tõekspidamised ja väärtushoiakud jne) (Soobik, 2015).  

 

Pädevuse all mõistetakse võimet mingi valdkonna teadmisi ja oskusi kasutada enesearenguks 

ning ühiskonnas toimetulekuks (Toomela, 2018).  

Tehnoloogiaõpetuse pädevus on mõista ja rakendada, uuendada ning väärtustada esemelist ja 

digitaalset maailma omandamaks tehnoloogilise kirjaoskuse, et saavutada ainekava eesmärke 

ning arendada oma teadmisi, oskusi ja võimeid ning tulla toime eakohaselt tehnoloogilises 

maailmas. 
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Tehnoloogiline kirjaoskus on oskus tehnoloogiat kasutada, juhtida, hinnata ja sellest aru saada  

(ITEA, 2007), so õpitakse aru saama ja mõistma tehnoloogia olemust, õpitakse seda eakohaselt 

kasutama ja looma, väärtustama toodet ja tööprotsessi. 

Tehnoloogiline kirjaoskus on tänasel päeval inimeseks olemise ja kasvamise lahutamatu 

komponent ja iga kooliõpilane peab eakohaselt omandama selle, sest ümbritsev maailm on 

tihedalt seotud tehnoloogiaga, selle kasutamisega ning uuendamise ja loomisega. 

 

2. Sõnastame tehnoloogiaõpetuse üldeesmärgid. 

 

Uuenenud lähenemisviiside rakendamisvõimalused tehnoloogiaõpetuse tundides eeldavad 

õpetajatelt uute lähenemiste tundmist ja rakendamist. Tartu ülikooli haridusteaduste töörühmas 

on jõutud rahvusvaheliste uuringute ja käsituste analüüsil selleni, et nüüdisaegsel õppeprotsessil 

on seitse olulist eesmärki: enesejuhitud ja koostöine õpe, meeldivad kogetud emotsioonid ja 

sisemine motivatsioon, valmisolek ebakindluseks ja avatus ning reflektsioonioskus, need 

peaksid läbima meie õppejõudude ja õpetajate igapäevatööd (Pedaste, 2017). 

 

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegiline raamistikul (HK 2020) on 

järgmised neli ühist ELi eesmärki: saavutada tõeline elukestev õpe ja liikuvus; 

● parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti ja tõhusust; 

● edendada võrdseid võimalusi, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kodanikuaktiivsust; 

● suurendada kõikidel haridus- ja koolitustasanditel loovust ja innovaatilisust, sealhulgas 

ettevõtlikkust. 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_et 

 

OECD 2030 rahvusvaheline õppekavade analüüsi tulemusena vajatakse ühiskonna 

kujundamiseks ja tuleviku loomiseks aga teadmisi, oskusi, pädevusi ja väärtusi, mida 

rakendades oleks võimalik luua ja juhtida muutusi (koostöö, kriitiline ja loov mõtlemine, 

probleemide lahendamine, enesekontroll, empaatia, lugupidamine (enda ja teiste vastu), 

püsivus, usaldus, õpioskus). Õpilastes on vaja kujundada oskusi ühiskonna 

ümberkujundamiseks ja tuleviku loomiseks muutlikus, ebakindlas, keerukas ja ebamäärases 

maailmas: tegutsemisvõimet, koostöövõimet uute väärtuste loomiseks, valmisolekut võtta 

vastutust, tahet ja suutlikkust lahendada konflikte, pingeid ja dilemmasid. Üldiste pädevustena 

nähakse suutlikkust mõelda globaalselt, meediakirjaoskust, panustamist jätkusuulikku 

arengusse, algoritmilist mõtlemist, finantspädevust ja ettevõtlikkust. (Liblik, 2018) 

Peamine küsimus on selles, kuidas inimese käitumine ja tema vajadused on omavahelises 

koosmõjus tehnoloogiaga (Vries, 2005). Humanistlik dimensioon on rõhutamist leidnud 

mitmete tehnoloogiaõpetuse autorite seisukohtades, nt Vriese (2005, 2006, 2009, 2011a, 2012), 

Parikka (1998, 2003) ja Mitcham (1994), kes läbivalt rõhutavad uute tehnoloogiliste võimaluste 

kõrval sotsiaalseid, eetilisi ja kultuurilisi aspekte. 

 

Võttes arvesse uusimaid lähenemisi ja oma pikaajalist kogemust õpetajana oleme koostanud 

tehnoloogiaõpetuse lahtimõtestamiseks vastava teoreetilise holistilise mudeli (joonis 1). 

Valminud mudel aitab selgitada omavahel seotud tehnoloogiaõpetuse komponentide koosmõju 

õppeprotsessis, milles õpilased disainivad artefakti (sh lahendavad ülesannet või valmistavad 
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toodet), kusjuures ülesanne võib olla ka vaimset laadi. Mudel koosneb viiest nn tasandist, milles 

iga järgnev tasand baseerub eelmisel tasandil. Tasandid on teineteisega tihedalt seotud ja 

täiendavad üksteist. Mudeli esimene ehk baastasand tugineb õpetlaste Carl Mitcham´i (1994) 

ja Marc j. De Vries´e (2005) poolt sõnastatud tehnoloogia filosoofiale, tegemist on tehnoloogia 

filosoofia tasandiga, see koosneb kolmest olulisest elemendist: tehnoloogilised väärtused, 

teadmised ja tegevused. Sellel tasandil omakorda tugineb teine tasand ehk tehnoloogilise 

kirjaoskuse ja tehnoloogilise kompetentsuse tasand, see suuresti tugineb Benjamin Bloomi 

(1956) taksonoomial ning see on tehnoloogiaõpetuse seisukohalt lahti mõtestatud oma ala 

parimate asjatundjate Ossi Autio (2002, 2013) ja Ron Hanseni (2002) poolt. Tehnoloogilise 

kirjaoskuse olulisust rõhutab ka Eesti haridus- ja teadusstrateegia (Tark ja tegus Eesti 2035, 

2019). Järgneb kolmas tehnoloogiaõpetuse ainekava tasand, mis koosneb tehnoloogiaõpetuse 

aineõppe eesmärkidest, sisust, meetoditest, õppe materiaal-tehnilisest baasist. Neljas tasand 

koosneb tehnoloogiaõpetuse õppetunni läbiviimise lähtealustest ehk koostisosadest ja need on: 

loovus; innovatsioon; kommunikatsioon; probleemide lahendamine; lõiming; väärtused; 

koostöö; teadmised ja oskused; globalisatsioon and kultuuriline taust; füüsiline õpikeskkond. 

Viiendas, artefacti disainimise ehk väljundtasandis loo(vad)b õpila(sed)ne ülesannet, 

koosta(vad)b kahe või kolmemõõtmelist toodet. Õppeprotsessi seoste teadvustamine aitab 

õpetajatel paremini ellu viia tehnoloogiaõpetuse ainekavas rõhutatud põhimõtteid. Arvestades 

asjaolu, et Eesti põhikooli riiklikus õppekavas (2010) on tehnoloogiaõpetuse ainele omistatud 

varasema tööõpetusega võrreldes laiem nägemus aine eesmärkidest ja selle rakendamisest 

koolipraktikas, peaks tehnoloogiaõpetuse innovaatilised käsitlused rikastama õpetajate ja 

õpilaste nägemust tehnoloogiaõpetuse tähendusest ning rakendamisvõimalustest. Õppetöös 

tuleb eakohaselt õppida kasutama tänapäeva töömaailmas levinud “tööriistu”, elektroonika, 

automaatika ja mehhatroonika elemente, samuti mikrokontrollereid ja arvuti teel juhitavaid 

seadmeid ja programme, nt 3D tööpingid ja printerid 3D modelleerimisprogrammid ning 

robotid.  



 

 

Joonis 1. 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 

 

Joonis 2. Tehnoloogiaõpetuse ainekava tasand 

 

Õppeaine on aastakümnete jooksul muutunud tohutult palju. Tänasel päeval tehnoloogiaõpetus 

käsitleb ainet laiemalt ja lisaks praktilistele tegevustele liitub ainesse tugevasti inimese, 

keskkonna ja tehnoloogia kooseksisteerimise temaatika ning vastavad tegevused. Erinevate 

tunniülesannete vahendusel õpivad õpilased teadvustama ja analüüsima neid ülesandeid, 

leidmaks tarku, jätkusuutlikke ja innovaatilisi rakenduslikke lahendusi ning teostama eetilisi 



valikuid ja sünteesima õpilaspäraselt uusi teadmisi ja tooteid. Tehnoloogiaõpetus taotleb 

õpilase arengut tehnoloogilise kirjaoskuse, loovuse, probleemide lahendamise ja riskide 

võtmise suunas ning on orienteeritud tuleviku ühiskonnas hakkamasaamisele. Nimetatud 

põhimõtetest on püütud lähtuda ka uue riikliku õppekava TE ainekavas (Põhikooli riiklik 

õppekava. Ainevaldkond “Tehnoloogia“, 2010). 2002). 

 

Õppetöö toimub mitmesuguste põnevate praktiliste probleemsete ülesannete lahendamise 

kaudu. Need nutikad ülesanded soodustavad õpilaste vaimset, sotsiaalset ja kehalist koostööd. 

Praktilist laadi toote loomise ja selle eneseväljenduse ja sotsiaalse eneseteostuse kaudu 

harjutatakse tundides järkjärgult teostama mitmeid tehnoloogia poolt pakutud ülesandeid ja 

töid, mis on seotud tänapäeva maailmas õpilaskohase osalemisega ja õppekava õpitulemuste 

täitmisega. Õppes on asetatud rõhk probleemsituatsioonidele ja uurivale õppele ning ka 

sotsiaalsetele oskustele. Uuriv ja praktilistel ülesannete lahendamisel baseeruv õpe võimaldab 

õppuritel saada tunduvalt paremaid õpitulemusi võrreldes traditsioonilisel viisil õppimisega. 

Õppetundides on oluline võimaldada õpilastel väljendada ülesandeid loovalt ja uuenduslikult, 

kasutades õppes uudsete toodete disainiprotsessi ideest tooteks.  

 

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 mahulisemad. 

Võttes kokku eelpool kirjeldatud seisukohad saab välja tuua tehnoloogiaõpetuse olulisemad 

eesmärgid. Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane omandab eakohase tehnoloogilise 

kirjaoskuse, selleks õpilane: 

 

1. Areneb loovalt mõtlevaks ja kriitiliselt tegutsevaks kodanikuks, kes on motiveeritud ja 

suuteline ideid tooteks realiseerima. Ühendab loova mõttetöö ja kehalise tegevuse 

praktiliste ülesannete lahendamisel. (joonis 2, numeratsioon 1) 
2. Praktiseerib innovaatilisi ülesandeid ja kasutab õppetöös digitehnoloogia vahendeid. 

Julgeb katsetada ja on avatud uuteks väljakutseteks. (2, 4) 
3. Suhtleb kaaslastega ja teeb koostööd, leidmaks sünergia ja parimad lahendused. (3,11)  
4. Õppes rakendab probleemipõhist lähenemist ja mitmekülgset lõimingut, seoste loomist 

ning valikute, analüüsimise ja sünteesimise oskust. (5,6) 
5. Väärtustab kultuuripärandit ja esemelist maailma ning globaalset lähenemist ja 

jätkusuutlikke tõekspidamisi, on teadlik tarbija ja oskab analüüsida tehnoloogia 

võimalusi ning mõjusid. (7,10) 
6. Omandab ja kasutab mitmekülgseid praktilisi oskusi ja teadmisi, materjale ja tööviise 

ning väärtushoiakuid kultuursest tegutsemisest tehnoloogilises maailmas. (7,9,12) 
7. Arendab ettevõtlikkust ja teab karjäärivõimalusi, oskab oma tegevust juhtida ja 

arendada, tunnetab oma võimeid ning omab reflektsioonioskust. (8) 
 

 

3. Ajakohastame ainekava sisu ja õpitulemusi. 

 

Sisus lisada II kooliastme tehnoloogiaõpetusele - süsteemid, protsessid ja ressursid. 

 

4. Sooneutraalsuse küsimusele otsime paremaid lahendusi. 



 

Ettepanek. 

 

Kogu õpe õppeaasta on 100% ja see jaguneb järgmiselt: 

Õpilane valib kas 25% tehnoloogiõpetuse või käsitöö ja kodunduse õpperühma, 25% 

projektiõpet on kõikidele õpilastele. 25% vahetusrühmasid ja 25% õpilase omal valikul, 

kas valib tehnoloogiaõpetuse või käsitöö ja kodunduse õpperühma. 

  

Projektiõppes õpitakse koostöös teiste õpilastega mitmekülgseid ühistegevusi läbi viima, mis 

võimaldab noorel omandada teadmisi ja oskusi ning hoiakuid multimateriaalset 

maailmast ja osaleda õpilaspäraste omanäoliste loovate ettevõtmistega. Koostöine 

tegevus projektiõppes annab õppurile laiema nägemuse ja võimaluse tänapäeva 

tehnoloogilises maailmas osalemiseks ja põnevate ideede rakendamiseks. 

 

Ei toeta suhtumist, et nii poisid kui ka tüdrukud peavad võrdses mahus saama nii 

tehnoloogiaõpetust kui ka käsitööd ja kodundust. Õpilased on ka ise korduvalt 

rõhutanud, et soovivad põhikooli õppes rohkem valikuvõimalusi (Hermlin, 2019). 

 

5. Ettepanekud I kooliastme tööõpetusele tehnoloogiaõpetuse sisu lisamiseks. 

 

Lisada tehnika ja tehnoloogiaga seotuid tegevusi ja teemasid. 

Osaoskused sobivad (tehnoloogia igapäevaelus, disain ja joonestamine, materjalid ja nende 

töötlemine). 

 

6. Ettepanekud IV kooliastmele tehnoloogiaõpetuse valikainete teemade osas + 

lahtikirjutised. 

… 

 

Kui ma (Priit) mõtlen tehnoloogiaõpetusele koolis, siis on mõned kitsaskohad, millega enamik 

koole ja õpetajaid peab hakkama saama 

● kaasaegsete, usaldusväärsete õppematerjalide (teoreetilised, mitte vahendid) puudus 

või kättesaamatus (mõnel juhul ka infootsingu puudulikus nii õpilaste kui õpetajate 

poolt) 

● õpilaste õpiharjumuste muutus, mis on loomulikult igas ajas paratamatu, kuid millega 

peab jooksvalt koguaeg arvestama ja sellest lähtuvalt kohanduma ka ainekava 

● projektõppe osakaalu suurenemine, lõiming teiste ainetega 

 

Tehnoloogiaõpetus ei toimi hästi ilma füüsilise keskkonnata (töökoda, klassiruum ja selles 

paiknevad töövahendid- ja riistad), aga lähtuvalt õpilaste õpiharjumustest ja võibolla ka 

õpetajate õpetamisharjumustest on tehnoloogiaõpetus midagi, mis toimub kahel tunnil nädalas 

kindla algusega ja kindla lõpuga. Igal nädalal uuesti häälestamiseks võib kuluda asjatult aega, 

mida peaks kasutama kindlasti kokkuhoidlikumalt. 

 

Informaatika ainekava (gümnaasium) uus versioon (siin üks tööversioon, kust veidi aimu saab 

- 

https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/GINF_piloteerijatele%20ja%20hankijatele18102018.pdf


https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/GINF_piloteerijatele%20ja%20hankijatele1810

2018.pdf) kirjeldab minu hinnangul üsna huvitavalt lähenemist, mida saaks rakendada ka teatud 

mugandustega tehnoloogiaõpetuse juures. Kui informaatika juures kirjeldatakse tervikliku 

digilahenduse loomist ja selle erinevaid etappe, mida kursuse jooksul läbitakse, siis meie puhul 

võiks selleks samuti olla arendusprojekt, kus etapid on lahti kirjeldatud, kaetud soovituslike 

juhendmaterjalidega, mida siiski rangelt otseselt järgima ei pea (jätame alati õpetajale-õpilasele 

valikuvabaduse). 

 

Sarnaselt informaatika projektile tuleks samuti kaasata vajadusel kompetentsi väljastpoolt maja 

(ettevõtted, lapsevanemad, vilistlased), kes oma valdkonna spetsialistidena saaksid anda sisendi 

kas külalisõpetajana, mõne valdkonna õppematerjali ettevalmistamisel vms kujul. 

 

 

Lisan (Mart) toote disainiprotsessist mõned näited, kuidas eksperdid on neid etappe 

õppeprotsessis käsitlenud:  

1) Evidence through the Looking Glass: Developing Performance and Assessing 

Capability,  Kay Stables and Richard Kimbell, 2007 

 

 

2) From Gender-segregated Subjects to Multi-material Craft:  Craft Student 
Teachers’Views on the Future of the Craft Subjec, Jaana Lepistö, Eila Lindfors, 2015 
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3) 25.04.2018,USA Kentucky, Louisville 

 

                    
 

                              



 

 

4) Inseneridisain õhupalli-auto praktiline töötuba, Tiia Rüütman, 24.08.2018 
 

                                         
 

 
 

10.11.2019 ilmus Soome uudistes üsna põhjalik ja murelik kirjutis, milles tuuakse välja mõned 

aastat tagasi Soomes vastuvõetud uue ainekava (käsitöö) vajakajäämised ja probleemid.  

 

https://yle.fi/uutiset/3-11031718 

 

Ainekava idee oli algselt Soomes üllas, võrdõiguslikkuse printsiip järgides õpetada kõigile 

õpilastele (nii poistele kui ka tüdrukutele) nn tekstiili- ja tehnilise töö poolt aga võrreldes endiste 

aegadega senisest vähemas mahus. Tulemuseks on aga nõrgemad teadmised ja oskused 

tehnilise töö ja tehnoloogia poolelt. Pehmelt öeldes on rahulolematuid palju. 

Soome õpetajate poolt soovitakse eraldi õppeainet „Tehnika ja tehnoloogia“. Oleme 

tutvustanud ja rääkinud soomlastele meie Eesti tehnoloogiaõpetuse ainekava, soomlased 

ütlesid, et nad oleksid õnnelikud, kui neil oleks sarnane ainekava. 

 

 

Tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 
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