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Õppeaine:  Tehnoloogiaõpetus 
Klass:  8. klass  
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ÕPPESISU 

(õppeainet kirjeldav) 

 

 III kooliastmes koosneb õpetuse sisu viiest läbivast õppeosast ühe 

kooliastme piires: tehnoloogia igapäevaelus; disain ja joonestamine; 

materjalid ja nende töötlemine; kodundus (korraldatakse õpperühmade 

vahetusena); projektitööd.  

 

Õppesisu on esitatud kooliastmeti. Õppeosad sisaldavad üldaluseid ja 

vajalikku alusteavet, mida on tarvis omandada vajalike ülesannete 

lahendamiseks või toodete valmistamiseks. Õppetundides lõimib 

aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, metallitöö, 

elektroonika jms). Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või 

õpitut järgmises kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine 

mitmekülgsuse huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning 

tehnoloogiaõpetuse õpperühmi. Õppeaine vahendusel omandavad õpilased 

mitmekülgse ettevalmistuse, mis loob võimaluse analüüsida, kohandada 

ning arendada praktilist ja mõttetegevust kvalitatiivselt uuel tasandil ning 

aidata õpilasi edasisel kutsevalikul. Õppes pööratakse olulist rõhku õpilaste 

mõtestatud loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos 

avastamisrõõmuga kogeda valitud toote loomist. Õpilased teevad 

huvitavaid ja fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi loomingulisi 

ülesandeid, sh 

ülesande või toote planeerimist, disaini ja valmistamist ning töö 

enesehindamist ja esitlemist. Tuuakse esile seosed ja rakenduslikud 

väljundid õppeainete ning eluvaldkondade vahel, nii tekib õpilasel terviklik 

mõistmine ülesandest või tootest.  

 

Oluline on, et õpilane mõistaks tehnoloogia toimimist ning saaks ise 

osaleda õpilasepärase tehnoloogia loomises. Eelnimetatu toimub õpilaste 

ealisest arengutasemest lähtuvalt ja neile arusaadavalt. Seejuures 
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arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse nende 

omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse 

tegevuse olulisust ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja 

väärtushoiakuid. Taotluseks on keskkonnasäästlikkuse ja kohalike 

traditsioonide väärtustamine ning eetiliste tõekspidamiste omandamine. 

PÕHIMÕISTED 

(uued mõisted, mida 

käsitletakse aines) 

 

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised 

tõekspidamised tehnoloogia rakendamisel. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia. Ressursside säästlik tarbimine. Töömaailm 

ja töö planeerimine. Tooraine ja tootmine. Tehnoloogilise maailma 

tulevikuperspektiivid. 

Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja 

probleemülesannete lahendamine.Viimistlemine ja pinnakatted. 

Ergonoomia. Joonise vormistamine ja esitlemine. Skeemid. Leppelisused ja 

tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked ja lõiked. Koostejoonis. 

Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused 

kirjandusest ning internetist. Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. 

Käsi- ja elektrilised tööriistad. Masinad ja mehhanismid. Optimaalse 

töötlusviisi valimine. Toodete liitevõimaluste kasutamine. Nüüdisaegsed 

võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks. 

Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted. 

OODATAVAD 

ÕPITULEMUSED 

(mida õpilane peab teadma, 

oskama, suutma õppeaasta 

lõpuks) 

1) mõistab tehnoloogilise protsessi ajal asetleidvaid muutusi ning 

oskab neid selgitada ja põhjendada; 

2) analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi; 

3) hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb 

toodet; 

4) valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi 

praktilistes tegevustes; 

ÕPPETEGEVUSED 

(kuidas saavutatakse 

õpitulemused) 

 

 

 

Tehnoloogia igapäevaelus 

 Õpilane: 

1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning 

keskkonnale; 

2) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, ning 

oskab neid ohutult käsitseda; 
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DISAIN JA 

JOONESTAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

MATERJALID JA NENDE 

TÖÖTLEMINE 

3) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt 

ja jätkusuutlikult; 

4) oskab oma tegevust planeerida, teab oma eelistusi eneseteostuseks 

sobiva elukutse/ameti valikul; 

 

Õpilane: 

1) teab ja kasutab toodete erinevaid viimistluse võimalusi;  

2) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja kasutusvõimalusi; 

3) arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning oskab neid töös 

rakendada. 

Õppesisu: Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Ornamentika. 

Toodete disainimine. Joonise vormistamine ja esitlemine. Skeemid. 

Leppelisused ja tähised tehnilistel joonistel.  

 

Õpilane: 

1) kasutab toodet valmistades mitmesuguseid töövahendeid, valib 

sobivaima töötlusviisi; 

2) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;  

3) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi.  

Õppesisu: Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised 

tööriistad. Masinad ja mehhanismid. Optimaalse töötlusviisi valimine. 

Toodete liitevõimaluste kasutamine.  

 

Projektitööd 

Õpilane: 

1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada 

tööülesandeid; 

2) teeb ülesandeid täites aktiivselt koostööd kaasõpilastega; 

3) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile 

lahenduse; 

4) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot 

kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega. 
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LÕIMING TEISTE 

AINETEGA  

(tegevused ja näited) 

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud 

teadmistele, pakkudes võimalusi jõuda praktilistes tegevustes 

äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad 

praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja 

katsetamise võimalused ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid 

lubavad siduda aine eri valdkondi, luua ainevaldkonnasiseseid seoseid ning 

seoseid teiste õppeainetega.  

 

Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet kogudes areneb õpilase 

funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma 

tööd esitledes ja valikuid põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning 

areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja 

teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele. 

 

Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös 

loogilist mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja 

mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende tagajärgi) märgatakse 

kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus. 

Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja 

tehismaterjalidega eeldab tutvumist nende materjalide 

omadustega.Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane 

otseselt kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega. 

 

Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu 

põhjuste teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa 

inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teisi 

arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. 

Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise 

põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. Kunstipädevus. 

Erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele 

loomingulise eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja 

isikupäraseid lahendusi ning märkama esemete disaini funktsionaalsust ja 

seoseid kunstiloomingu ning kultuuritaustaga.  
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Tervise ja kehakultuuri pädevus. Praktilistes ülesannetes kinnistub 

terviseteadlik käitumine, ergonoomika põhimõtete arvestamine ning 

tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi väärtustamine. 

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud 

teadmistele, pakkudes võimalusi jõuda praktilistes tegevustes 

äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad 

praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja 

katsetamise võimalused ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid 

lubavad siduda aine eri valdkondi, luua ainevaldkonnasiseseid seoseid ning 

seoseid teiste õppeainetega. Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet 

kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema 

tehnoloogiasõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades saadakse 

esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning 

projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa 

võõrkeelte omandamisele. Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes 

kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. 

Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende 

tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on 

paratamatus. Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja 

tehismaterjalidega eeldab tutvumist nende materjalide omadustega. 

Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt 

kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega. Sotsiaalne pädevus. 

Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja 

edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu 

tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid 

järgima ning oma arvamusi kaitsma. Tutvumine eri maade 

kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt 

suhtuda teistesse rahvustesse. Kunstipädevus. Erinevate esemete 

disainimine ning valmistamine pakub õpilastele loomingulise 

eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid 

lahendusi ning märkama esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid 

kunstiloomingu ning kultuuritaustaga. Tervise ja kehakultuuri pädevus. 
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Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, ergonoomika 

põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi 

väärtustamine. 

PROJEKTITÖÖD 

 

 

Õpitulemused: 

 Õpilane: 

1)suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega (nt meili 

teel jne), et saada vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja 

tõlgendada;  

2) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse.  

 

HINDAMINE 

 

 

(1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe 

aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele 

püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii 

õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 

 

(2) Hindamisel viie palli süsteemis 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või 

vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 

õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või 

vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 

õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või 

vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et 

tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises 

elus; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või 

vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 
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5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või 

vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel 

õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas 

puudub. 

 

(3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja 

hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja 

õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” 

hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 

20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

 

(4) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või 

mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust 

(esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”. 

 

(5) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist 

tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või 

on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks 

või järeltöö sooritamiseks 

 

 


