
 
Ainevaldkonna eesmärkidest ja ülesehitusest 
 
Anu Pink, õpetaja-metoodik, õppekava töörühma liige 
 
Riiklikus õppekavas on õppeained jaotatud ainevaldkondadeks. Tehnoloogia valdkonda 
kuuluvad järgmised õppeained: tööõpetus, mida õpitakse esimeses kooliastmes; 
tehnoloogiaõpetus ning käsitöö ja kodundus, mida õpitakse teises ja kolmandas kooliastmes.  
Muudatused ühiskonnas ja tehnoloogia arengus pakuvad nende ainete õppimisel uusi võimalusi, 
aga seavad õppetöö korraldamisel vajaduse ka senisest enam tähelepanu pöörata iseseisvalt 
mõtleva, loova ja probleeme lahendada oskava töötegija kasvatamisele. Õpilane, kes praktilise 
tegevuse tunnis harjub iga liigutuse tegemiseks õpetajalt täpseid juhiseid saama, ei pruugi ka 
hiljem suuta iseseisvalt orienteeruda tänapäeva tipptehnoloogilises töömaailmas, saada hakkama 
oma pereeluga ega areneda oma hobidega tegelemisel. 
 
Põhikooli lõpetaja peaks eelkõige läbi tehnoloogia valdkonna õppeainete saavutama 
tehnoloogilise pädevuse. Tehnoloogiapädevus tähendab suutlikkust tehnoloogiamaailmas toime 
tulla ning mõista, kasutada ja hinnata tehnoloogiat; rakendada ja arendada tehnoloogiat loovalt 
ning innovaatiliselt; mõista tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning tehnoloogia ja 
loodusteaduste seoseid; analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; 
järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid; lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise 
tegevusega; valida ja ohutult kasutada erinevaid materjale ning töövahendeid; viia 
eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime majapidamistöödega ja toituda tervislikult. 
 
Õppetöö eesmärgistamine 
 
Kui te ei tea, kuhu te tahate minna, siis te sinna ka ei jõua. 
See majandusmaailmas hästi tuntud väljend kehtib väga hästi ka õppetöö kohta. Kuigi jutt 
eesmärkidest võib mõne õpetaja meelest kauge ja suurejooneline tunduda ning tegelikku 
õppetööd mitte puudutada, siis järele mõeldes saab igaüks aru, et ilma üldisemaid ja ka 
konkreetsemaid eesmärke seadmata on võimatu valida sobivaid õppeülesandeid ja -meetodeid. 
 
Riikliku õppekava üldosas on ära toodud põhikooli alusväärtused, sihiseaded ja pädevused ning 
ainevaldkonna üldosas kirjeldatud valdkonna üldeesmärgid. Nendes on kokkuvõtlikult ja 
üldistatult sõnastatud, millised on ühiskonna ootused noorele inimesele. Kuigi mitmete 
üldeesmärkide puhul pole võimalik konkreetselt nende saavutamist kontrollida, tuleb õpetajal 
kooli ainekava koostades ja oma tööd planeerides neid silmas pidada. Täpsemalt kirjeldavad 
õppetöö püüdlusi õppeaine kooliastme eesmärgid, mis on seotud iga teema alguses olevate 
õpitulemustega. Õppekavas on kirjeldatud hindele „hea” õppiva õpilase õpitulemusi. Õpetaja 
koostab oma tunnikava, lähtudes taotletavatest õpitulemustest ning silmas pidades lähemaid ja 
kaugemaid eesmärke.  
 
1. samm: tutvuda õppekava üldosas ja ainekavas seatud eesmärkide ning õpitulemustega: 

mida me tahame saavutada ja mida peaks selleks tegema, et eesmärgini jõuda. 
 
2. samm: analüüsida senist tegevust ja kaardistada, mida on sellega saavutatud. 
 
3. samm: mõelda, kuidas toimida, milliseks kujundada õpikeskkond ja milliseid 

õppemeetodeid kasutada, et tulemuseni jõuda. 
 



4. samm: püstitada konkreetsed ülesanded, mille abil võiks eesmärgini jõuda. 
 
Näitena on toodud õppekavas sisalduvad üksteisega seotud ning mitmel tasandil kirjeldatud 
eesmärgid, mis puudutavad rahvuskultuuri (väljavõtted riikliku õppekava üldosast ja tehnoloogia 
valdkonna tööõpetuse ainekavast). 
 

 



Tehnoloogia valdkonna ainekavad jätavad õpetajale palju varieerimisvõimalusi ja loomingulisi 
valikuid konkreetsete tööülesannete ja tunnis valmistatavate esemete osas. Uus ainekava 
väärtustab eelkõige üldisemaid töö tegemise ja organiseerimise oskusi ning õpilase loomingulist 
tööd, jättes täpsustamata kindlad omandatavad tööoperatsioonid ja tehtavad esemed. Nii on 
näiteks III kooliastmes õmblemise teema all jäetud õpetajale ja õpilastele vaba valik õmmeldava 
eseme valikul ning pole ära toodud ka tehnoloogilisi operatsioone, mida põhikooli lõpetaja 
oskama peaks. Õppesisus on vaid märgitud, et õmmelda tuleb rõivaese ning vastavalt valitud 
esemele õpitakse ka konkreetseid õmblustehnilisi operatsioone. Näiteks kui valitakse pükste 
õmblemine, siis õpitakse luku õmblemist ja värvli töötlemist, kui aga pluusi õmblemine, siis krae 
ja varrukate õmblemist. Kõige tähtsamaks osutub seejuures hoopis õpilase valmidus iseseisvalt 
uurida ning tehnoloogilistest kirjeldustest ja õmblustöö loogikast aru saada, kogeda ühe eseme 
otsast lõpuni valmistamist ning tähtsustada täpsuse olulisust õmblustöö tegemisel.  
 
Varjatud eesmärgid 
Varjatud eesmärkideks võiks lugeda eesmärke, mis ei sisaldu õppekavas, aga võivad muuta 
õppetöö tulemuslikkust või luua olukorra, kus tegelikest õppetöö eesmärkidest hoopis kaugemale 
liigutakse. Tehnoloogiaainetes võib selliseks varjatud eesmärgiks kujuneda õpetaja soov oma 
õpilaste töödega näitustel hästi silma paista. Sageli kiputakse koolides ja ka vabariigi tasandil 
õpetaja tööd pahatihti just näituste järgi hindama, aga näitusele orienteeritus võib panna õpetaja 
tegema ka valesid valikuid – näiteks vähendama kodunduse tundide mahtu, liigselt sekkuma 
ideede valikul või vähendama õpilase panust tööprotsessi organiseerimisel (hea tulemuseni 
jõutakse kiiremini õpetaja otsesel ettenäitamisel). Kui õpetaja oma tööd analüüsides leiab, et 
tegelikult teeb ta õppeprotsessi kavandades otsustusi sageli just lähtuvalt töö lõpptulemuse 
eksponeeritavusest, tuleks koos kooli juhtkonnaga nõu pidada, millised on õppeaine eesmärgid ja 
taotlused.  
 
Tööde eksponeerimine, esitlemine ja näituse korraldamine peaks saama õppetöö osaks, kus 
algatavaks ja korraldavaks pooleks on õpilased. Näiteks projektitöö „Klaas ja metall” lõppedes 
otsustavad õpilased ise, kuidas valminud töid eksponeerida või esitleda. Seda võib teha avaliku 
esitluse, fotonäituse, virtuaalnäituse või tavapärase näitusena ning töö eksponeerimise käigus on 
hea tehtut analüüsida, märgata üksteise huvitavaid ideid ning arutleda, kuidas saaks mõnda ideed 
edasi arendada. 
 
Tehnoloogiavaldkonna õppeained ja nendevaheline lõimumine 
Kui esimeses kooliastmes õpivad kõik õpilased koos tööõpetust, siis alates neljandast klassist 
jaotub klass kahte rühma. Kas õpilane valib õppeaineks tehnoloogiaõpetuse või käsitöö ja 
kodunduse, see sõltub tema huvidest ja soovidest, aga mitte soost. Valik tuleb üldjuhul teha siiski 
kuni põhikooli lõpuni, üksnes nii saab õpetus toimuda järjepidevalt, arenedes lihtsamalt 
keerulisemale. Samas on õpilasrühmade vahetuse ning projektõppe kaudu tagatud, et teatud 
mahus õpivad mõlemad rühmad mõlemat õppeainet. Õppeainete vahel teadliku valiku 
tegemiseks tuleks koolis nii õpilastele kui ka lastevanematele juba 3. klassi kevadel õppeaineid 
tutvustada. Valikut aitab hõlbustada see, kui õpilane on juba esimeses kooliastmes kokku 
puutunud nii erinevatest materjalidest meisterdamise kui lihtsamate tekstiilitöödega. 
 
Tehnoloogia valdkonna õppeained on uue õppekava kohaselt omavahel tihedamalt seotud. See 
pakub õpilastele rohkem erinevaid valikuid ning tagab mitmekülgsema arengu. Samas eeldab 
õppegruppide vahetamine ja projektitöö läbiviimine õpetajatelt varasemast tihedamat koostööd 
ning koolil tuleb tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse tunnid planeerida ühele ajale. 
Koostöö tööõpetust andvate õpetajate, tehnoloogiaõpetaja ja käsitööõpetaja vahel tagab õppetöö 
järjepidevuse. 



 
 
Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse tundide omavaheline lõiming ning ligikaudne ajaline jaotus 5., 6., 7. 
ja 8. klassis. Kuna 4. ja 9. klassis on õppekava kohaselt vaid 1 tund nädalas, siis neis klassides võiks jaotus olla pisut 
teistsugune (näiteks ilma gruppide vahetuseta). 
 
Projektitööd 
Projektitöö all mõistetakse tehnoloogiaainete ainekavas õppetöö osa, millel on ette antud või 
õpilaste poolt valitud konkreetne teema ja ülesanne, kindel ajaline maht ja õpilastepoolne 
aktiivsus töö kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel. Projektõppe raamidesse jäävad nii 
erinevad valikteemad kui ka individuaalsed ning rühmatööna läbi viidavad projektid. Projektitöö 
planeerivad tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja käsitööõpetaja üheks ajaks, et õpilastel oleks võimalus 
vastavalt oma soovidele ja huvidele vabalt õppegruppi valida. Näiteks üheaegselt toimuvad 2 
projekti: „Uurime ja katsetame erinevaid köitmistehnikaid” tehnoloogiaõpetuse õpetaja 
juhendamisel ja „Rahvuslikud mustrid ja rahvusköögid” käsitöö ja kodunduse õpetaja 
juhendamisel. Õpilased saavad valida endale meelepärase grupi sõltumatult sellest, kumba 
õppeainet nad õpivad. Uute gruppide tekkimise korral ei saa eeldada, et õpilasel oleksid valitud 
teemal eelnevad oskused. Seetõttu peaks projektitöö teemad olema iseseisvad ja mitte sõltuma 
eelnevalt õpitust. Teemade ja ülesannete valikul tuleks arvesse võtta õpilaste vanust. Mida 
nooremad on õpilased, seda enam vajavad nad õpetaja abi ja juhendamist nii materjali 
kogumisel, töö kavandamisel kui ka läbiviimisel.  
Mõned näited võimalikest projektitöödest: 
II kooliaste 

• Tuulelohede võistlus. 
• Korraldame koolis leiutamise võistluse. 
• 5 katsetust erineva puitmaterjaliga. 
• Jõulukaunistused läbi aegade – teeme ise 

uhked ehted kooli jõulukuusele. 
• Mida teha karpi kogunenud nööpidega. 
• Meie kodukoha vanad mustrid uutel 

esemetel. 
• 30 kasulikku toiduainet salativalmistaja laual. 
• Valmistame süüa matkal. 
• Koostame oma klassi kokaraamatu. 
• Kirjutame ja lavastame praktilise näidendi 

kodu korrashoiu teemal. 
 
III kooliaste 

• Õpetame meisterdamist lasteaias. 
• Teeme väikestele sõpradele toreda nukumaja. 
• Kuidas hooldada jalgratast. 

• Anname vanale toolile uue elu. 
• Kavandame ja viime läbi remondi kooli 

õpilaskohvikus. 
• Tutvume ja katsetame Tiffani tehnikaga. 
• Kostüümid ja dekoratsioonid kooli 

näidendile. 
• Korraldame ajaloopäeva töötoad, kus saab 

näha vanu töövõtteid. 
• Ehtimise võlu – metallehted ajaloos ja 

tänapäeval. 
• Anname välja oma klassi moeajakirja. 
• 20 ideed ja lahendust vanade sallide 

taaskasutuseks. 
• Kodukandi kalavarud – korraldame 

püügivõistluse ja kalatoitude degusteerimise.  
• Korraldame kooli tervisepäeva kohviku. 
• Kuidas sünnib kõige ilusam tort. 
• Viime läbi uurimuse „Miks inimesed ei toitu 

tervislikult?”. 


