AINEVALDKOND TEHNOLOOGIA
Ainevaldkonna pädevused
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, valida ja ohutult kasutada erinevaid materjale ning
töövahendeid; viia eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime majapidamistöödega ja
toituda tervislikult.
I KOOLIASTE
I kooliastme tööõpetust iseloomustab loov käeline aktiivsus, mis on oluline õpilase
füsioloogilises ja vaimses arengus. Tööülesannete valikul lähtutakse eesmärgist
arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu,
ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Õpilased töötavad erinevate materjalidega, võrdlevad
nende omadusi ja töötlemise viise. Omandatakse oskus käsitseda lihtsamaid tööriistu
ning kasutada õigeid esmaseid töövõtteid. Oluline on arendada oma töö kavandamise
oskust, kasvatada iseseisvust otsustusi tehes
oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja
oma arvamust põhjendama.
II KOOLIASTE
näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning
praktilisi probleeme lahendada;
valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning
peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;
rakendab menüüd kavandades ja analüüsides tervisliku toitumise põhitõdesid ning
oskab valmistada lihtsamaid tervislikke toite;
III KOOLIASTE
tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja
loovalt;
näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning väljendab oma
arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta;
valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja
ohte;
arvestab esemete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse
ja kultuuritraditsioonidega;
omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval,
teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi.

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on:
Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on tööõpetus, käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
I kooliaste
tööõpetust
4,5 tundi
II kooliaste
käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus (1 lisatund nii Kabala kui Oisu õppehoones))
6 tundi
III kooliaste
käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus
5 tundi
Tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse nind käsitöö– ja kodunduse nädalatundide jaotumine
kooliastmeti:
I kooliaste – tööõpetus 4,5 nädalatundi
II kooliaste – tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus - 5 nädalatundi + 1 lisatund
III kooliaste – tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus - 5 nädalatundi

