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Vähendada õpilaste koormust, sh
ainekava sisulist mahtu
Loovuse ja kriitilise mõtlemise senisest
suurem tähtsustamine
Õppesisu ja õpitulemused (nii II ja III
kooliastmetes) on selgemalt ja
konkreetsemalt lahti kirjutatud
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Noored omandavad ettevalmistuse, mis
võimaldab neil toime tulla tänapäeva väga
kiirelt muutuvas maailmas
Aktiivsete õppemeetodite kasutamine
õppetöös (sh uurimuslike oskuste arendamine)
Õppe sisus lahendatakse igapäevaelu
probleeme
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Noored õpivad tegema valikuid ülesande või toote
loomisel, mõtlevad üha enam leidlikke teostusviise,
mis on omased keskkonnasõbralikele lahendustele
Igapäevaeluks vajaliku loomingulise potentsiaali
realiseerimine ja õpilase arengu toetamine toimub
praktilistes tegevustes
Ainevaldkonna õppeained soodustavad erinevates
õppeainetes ja elusfäärides omandatu praktilist
rakendamist. See omakorda võimaldab nähtuste ja
toodete terviklikkuse tunnetamist ning ülesannete
komplektset lahendamist
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Kaasaegse ühiskonna poolt esitatavatest
nõuetest lähtuvalt arendatakse õpilaste
tehnoloogilist kirjaoskust, suunatakse nähtusi
ning olukordi uurima ja analüüsima ning
kasutama erinevaid teabeallikaid
Õppetöö viiakse läbi positiivselt meelestatud
keskkonnas, kus õpilase püüdlikkust ja arengut
igati tunnustatakse
Õppeained: tööõpetus, käsitöö ja kodundus
ning tehnoloogiaõpetus
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Tehnoloogiaõpetuses seatakse rõhuasetus
nüüdisaegsele tehnoloogiale suunatud mõtteviiside,
ideaalide ja väärtuste teadvustamisele. Säästvat
arengut arvestades omandavad õpilased oskused
toimetulekuks tänapäeva kiiresti muutuvas
tehnoloogilises maailmas
 Õpitakse mõistma ja analüüsima tehnika ja
tehnoloogia olemust ning selle osa ühiskonna
arengus. Õpe võimaldab lõimida mõttetööd ja käelist
tegevust ning mõista koolis õpitava seoseid
ümbritseva elukeskkonnaga
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Tehnoloogia igapäevaelus
Disain ja joonestamine
Materjalid ja nende töötlemine



Nimetatud õpetus hõlmab ca 65%
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Kodundus
 Igal õppeaastal vahetavad õpilased õpperühmad
 Tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning
käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega
 Kodundus hõlmab ca 10% ainekavast, tundides
õpitakse toiduvalmistamise kõrval tervisliku
toitumise põhitõdesid ja tasakaalustatud menüü
koostamist ning arendatakse majandamisoskust
 Õppeaines kujundatakse keskkonna-säästlikku ja
oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat
8

Projektitööd




Võimaldab noortel üheskoos töötada ja õppida, hõlmab
õppest ca 25%. Tundides saavad õpilased eelnevast
õppegrupist sõltumatult valida kahe väljapakutud
valikteema või ainealase projekti vahel, mis võivad olla nii
tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse alased.
Samuti võib projektitööde õpperühmi lõimida omavahel,
või teiste õppeainete või ka kooli üritustega
Projektitööde sisu valitakse silmas pidades nii uudseid,
kui ka traditsioonilisi töötlemisviise, samuti kohalikke
traditsioone, kooli võimalusi või soovi mõnda ainelõiku
süvitsi käsitleda. Igal aastal moodustab see osa ainest
iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilaste eelnevaid
teemaga seonduvaid oskusi ega teadmisi.
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Aineõpetaja lõimib eelnimetatud teoreetilised
teemaosad praktiliste töödega (nt puidutööd,
metallitööd, elektroonika jne)
Õppe sisu ja/või järjestust võib kooliastmeti
muuta või õpitut järgmises kooliastmes
sügavamalt käsitleda
Tundide maht tehnoloogiavaldkonna
õppeainetes jääb samaks võrreldes 2002 aasta
õppekavaga
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õpilase valikud

Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogia
igapäevaelus

Disain ja
joonestamine

Materjalid ja
nende
töötlemine

Käsitöö ja kodundus

Kodundus
(1 kuu
gruppide
vahetusena)

Projektitööd

Tehnoloogiaõpetus

(1veerand,
moodustu
vad uued
grupid)

(1 kuu gruppide
vahetusena)

Käsitöö

Kodundus
(1 veerand)
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Õppe sidumine ainevaldkonnaga ja teiste
õppeainetega (nt ainevaldkond loodusained,
matemaatika, füüsika jne)



Seostada ainet õppekava läbivate teemadega (nt
keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, tervis ja ohutus jne)



Lõimida õpitavat õppekava üldpädevustega (nt
väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus
jne)
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Kompaktsed teadmised ja oskused erinevatest
ainevaldkondadest süvendavad noorte
teadlikkust meid ümbritsevast maailmast ning
võimaldavad neil heal tasemel tulla toime
edasise tööeluga
Eelkõige kannab tehnoloogiaõpetus endas
ülesannet rakendada teistes ainetes
omandatud teoreetilisi teadmisi igapäevaelus
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Lõiming võib toimuda õpilaste eelnevate
teadmiste ja kogemuste või uue omandatava
info vahel. Lõimingu üks mõte on viia info,
teadmised, oskused jms erinevate osade
organiseeritud tervikuks
Seejuures rakendatakse korrastatud struktuuri
õppematerjalides ja vastomandatud
teadmistes ning põimudes need varem
omandatutega
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Omandatakse oskus analüüsida ja näha
seoseid erinevate ainevaldkondade vahel.
Õpilane saab eakohaselt aru nähtuste ja õpitu
seostest ning suudab oma teadmisi rakendada
praktilist laadi ülesannete lahendamisel
Õppes tähtsustakse probleemide lahendamise,
kriitilise mõtlemise ja terviklikkuse tabamise
oskusi
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Tehnoloogiaõpetus ühendab mitmeid
ainevaldkondi ja ta lõimub kõikide põhikooli
õppeainetega
Õppe sisus tuuakse esile seosed ja
rakenduslikud väljundid õppeainete ning
eluvaldkondade ja situatsioonide, osade ja
terviku vahel. Nii tekib õpilasel terviklik
mõistmine ülesandest või tootest
16









Oluline on, et õpilane mõistaks tehnoloogia, kui
tervikliku protsessi toimimist ning saaks ise osaleda
õpilasepärase tehnoloogia loomises
Eelnimetatu toimub õpilaste ealisest arengutasemest
lähtuvalt ja neile arusaadavalt. Seejuures
arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning
toetatakse nende omaalgatust ja õpimotivatsiooni
Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse
olulisust ning kujundatakse noorte tööalaseid
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Lõiming õppeainetega toimub teiste
õppeainete tundides. Koolisisene
teemakuu/nädal. Vt näide lõiming teiste
õppeainetega, 1 lk lõpp
Lõiming õppeainetega võib toimuda
tehnoloogiaõpetuse tunnis. Vt sõiduki
loomine
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Kooliaste

Klass

II

IV

1) Tehnoloogia igapäevaelus. Disain ja
joonestamine. Materjalid ja nende
töötlemine + praktiline tegevus

2) Kodundus

3) Projektitööd
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-

8

V

46

8

16

VI

46

8

16

119

16

40

VII

46

8

16

VIII

46

8

16

IX

19

-

16

111

16

48

Kokku
III

Kokku

Tundide arv
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1. Tehnoloogia igapäevaelus, II kooliaste
Õpitulemused. Õpilane:
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse
vajalikkust igapäevaelus;
2) toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressursside kohta;
3) loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste vahel;
4) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega;
5) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid;
6) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal;
7) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;
8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna;
9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle
olulisemaid saavutusi.
Õppesisu 1. Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus.
Süsteemid, protsessid ja ressursid. Tehnoloogia ja teadused. Tehnoloogia,
indiviid ja keskkond. Struktuurid ja konstruktsioonid. Transpordivahendid.
Energiaallikad.
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2. Disain ja joonestamine, II kooliaste
Õpitulemused. Õpilane:
1) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist
joonist ning seda esitleda;
2) koostab kolmvaate lihtsast detailist;
3) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente;
4) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
6) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on
seotud materjalide valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab inseneri elukutse
iseärasust ja leiutajate olulisemaid saavutusi.
Õppesisu 1. Eskiis. Lihtsa toote kavandamine. Tehniline joonis. Jooned ja
nende tähendused. Mõõtmed ja mõõtkava. Piltkujutis ja vaated. Lihtsa
mõõtmetsatud tehnilise joonise koostamine ja selle esitlemine.
2. Disain. Disaini elemendid. Probleemide lahendamine. Toote viimistlemine.
Insenerid ja leiutamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine, II kooliaste
Õpitulemused. Õpilane:
1) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi ja töötlemise viise;
2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja
materjale;
3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid;
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju);
5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki;
6) analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;
7) annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile omapoolse hinnangu;
8) mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskuseid;
9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
10) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise;
11) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks
Õppesisu 1. Materjalide liigid (puit, metall, plastid, elektroonika komponendid jne)
ja nende omadused. Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne)
ning töövahendid (tööriistad ja masinad). Levinumad käsi- ja elektrilised
tööriistad. Puur- ja treipink. Materjalide liited. 2. Tervisekaitse- ja
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
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4. Projektitööd, II kooliaste
Õpitulemused. Õpilane:
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste
liikmena;
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete ning probleemide
lahendeid;
4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesande või projekti lahenduse;
5) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi;
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
7) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet.
Õppesisu
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt
valida õpperühma. Projektitööd võivad olla nii käsitööst, kodundusest kui
ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane saab valida kahe samaaegse teema
vahel. Valikteemad võivad olla nt ehistööd, mudelism jne.
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5. Kodundus, II kooliaste
Õpitulemused. Õpilane:
1) teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;
2) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid
toite;
3) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades;
4) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid;
5) katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest;
6) teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid.
Õppesisu
1. Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toiduainete
säilitamine. Hügieeninõuded köögis töötades. Jäätmete sortimine. Retsepti
kasutamine, mõõtühikud. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja
kuumtöötlemine. Võileibade ja salatite valmistamine. Makaroniroad ja
pudrud. Magustoidud. Külmad ja kuumad joogid. Lauakombed ning
lauakatmise tavad ja erinevad võimalused.
2. Puhastus- ja korrastustööd. Rõivaste ja jalanõude hooldamine. Tarbijainfo
(pakendiinfo, kasutusjuhend jm). Teadlik ja säästlik tarbimine.
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Miniettevõte
 mõeldakse ideed ja valitakse neist parimad
 modelleeritakse ning katsetatakse, õpitakse omi
seisukohti ja õpitut esitlema
 valmistatakse esemeid/tooteid
 ühiste
arutelude
käigus
õpitakse
tegevust
analüüsima ja õpitust järeldusi tegema
 toote/ülesande tutvustamine ja nn müügitöö
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Füüsiline õpikeskkond. Tehnoloogiaõpetuse, käsitöö
ja kodunduse tundide läbiviimiseks jaotuvad
õpilased klassis kahte rühma soolisust arvestamata.
Kool korraldab valdava osa tehnoloogiaõpetuse õpet
ruumides, kus:
 on sisustus vastavalt kooli valitud praktilistele
töödele, statsionaarseid tööpinke (nt puurpink) on
vähemalt üks õpperühma kohta;
 on elektrilised käsitööriistad kaks komplekti
õpperühma kohta;
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on ruumid riietamiseks ja kätepesuks, õpetajatööks,
materjalide ja praktiliste tööde hoidmiseks;
on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja
õpetajale;
on ventilatsioon;
ruumid ja õppetarbed, sealhulgas tööriistad vastavad
tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomia nõuetele;
kool võimaldab tehnoloogiaõpetuse õppeks
vajalikud materjalid.
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1.

2.

3.

4.

Õppesisu

Õpitulemused, mis selle
õppesisu abil saavutatakse

Õppesisu
läbimiseks
kuluv aeg
34 tundi
27 tundi

Õppetegevused ja
metoodilised
soovitused

II Kooliaste, 4. klass
Tehnoloogiaõpetus koos
praktilise tegutsemisega
(valida igaks tunniks
praktiline töö)
Tehnoloogia olemus
(tehnoloogia meie
igapäevaelus, tehnoloogia
definitsioon, tehnoloogia
muutused ajas).
Tehnoloogiline kirjaoskus ja
selle vajalikkus.

•

•
•

Ohutustehniline
instrueerimine, juhised
õppetöökojas töötamiseks.
Eskiis. Lihtsa toote
kavandamine.

•

Materjalide liigid (puit ja
metall) ja nende omadused.
Materjalide töötlemisviisid
(märkimine, saagimine,
lihvimine, viimistlemine).

•

•

mõistab
tehnoloogia
olemust
ja
väärtustab
tehnoloogilise
kirjaoskuse
vajalikkust
igapäevaelus;
valmistab praktilise tööna
töötavaid mudelid;
teadvustab
ja
järgib
tervisekaitseja
tööohutusnõudeid, oskab
õppetöökojas käituda.
selgitab
vajalikkust
kavandamist.

ja

eskiisi
toote

tunneb puitu ja
metalle,
nende
mõningaid
omadusi
ja
töötlemisviise;
valmistab mitmesuguseid
lihtsaid
tooteid
ja
mänguasju.

3
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Vestlus
tehnoloogiast,
näited ümbritsevast
keskkonnast.
Õppetöökojaga
tutvumine.

Arutelu toote
loomisest, tuua
konkreetne näide.
Materjalide
demonstreerimine
ja nende omaduste
võrdlemine.
Töötlemisviiside
esitlemine.

8 tundi

Projektitööd
Õhukese pleki voolimine.

4

•

leiab
iseseisvalt
lahendeid
ülesannetele
ning probleemidele.

Kavandi loomine,
praktiline töö.
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Õppekirjandus. Koostamisel on tehnoloogia-õpetuse
õpik õpilastele (suvi 2011), sisaldab 20 teemat
vastavalt ainekavale ja 40 praktilise töö ideed
Aineraamat. REKKi eesvedamisel aineõpetajatele
suunatud soovituslik abimaterjal ainekava
rakendamisel
Hakkame leiutama. Soome keelest tõlgitud
tehnoloogiaõpetuse õpik/brožüür
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Koolitused. 2010/11 õ/a on planeeritud koolivaheaegadele
4 kahepäevast koolitust tehnoloogia, kunstiainete,
loodusainete ja algklasside õpetajatele. Seosed teiste õppeainetega, üldpädevustega, läbivate teemadega jne. Esimene
koolitus toimub Vastseliinas 23. -24.08. “Lõiming teiste
õppeainetega. Liikuva sõiduki ja savitööde sidumine teiste
õppe-ainetega“. Registr. www.tehnoloogia.ee

30





Koolitused soomlastega
(tehnoloogikasvatus/õpetus), planeeritud esimene
koolitus september-oktoober 2010, lektor Esa-Matti
Järvinen jt
Suvekonverents 2011, juuni 2011, koos Soome
kolleegidega Pärnumaal, Valgerannas, sh
Loovuspedagoogika õpiku väljaandmine jne
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Konkurss õpetajatele. Ainekavast lähtuvalt
huvitavate praktiliste tööde-ideede kirjapanek ja
levitamne (auhinnad)
Vastus ministrile. Riigihanke korraldamiseks
vajalike töövahendite nimistu koostamine ja
esitamine
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Määrus on vastuvõetud 28.jaanuaril 2010 ja
jõustub 1.septembril 2010
 Kool viib määruse kooskõlla


1)
2)
3)

1., 4. ja 7. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2011. a;
2., 5. ja 8. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2012. a;
3., 6. ja 9. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2013. a.

Õpikeskkond viiakse käesolevas määruses
sätestatud füüsilise keskkonna nõuetega
vastavusse hiljemalt 1. septembriks 2013. a.
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Viitamiseks TÜ õppekava arenduskeskuse poolt
loodud materjalid:





http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/actio
n=preview/id=807523/LT_KOGUMIK_I.pdf
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/actio
n=preview/id=772212/l%F5imingukogumik_08+03+10.
pdf



Põhikooli riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13273133
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Tänan tähelepanu ja
kaasamõtlemise
eest!
mart@tehnoloogia.ee
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