
 

 

AINEKAART 

Ainevaldkond: Oskusaine  

Õppeaine: Töö- ja tehnoloogia  

Klass: 8. klass 

Õpetaja: Rein Leichter 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg:    70 h.               õppeaasta 2017/18 

 

Õppekirjandus:  

 Metallitööd. Tööõpetus V–IX  klassile. 

Endel Rihvk, Mart Soobik 

 

 

Vajalikud õppevahendid: Füüsiline õppekeskkond Kool korraldab tehnoloogiaainete 

õppest valdava osa ruumides, kus:  

1) aineõpetuseks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele, on 

tänapäevane ning võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt õppetööd korraldada;  

2) statsionaarseid  masinaid  ja  õppekohti  (nt  puurpink) on  vähemalt  üks  õpperühma  

kohta  ja  elektrilisi käsitööriistu kaks komplekti õpperühma kohta;  

3) on töötav ventilatsioonisüsteem, tehnoloogiaõpetuses puidulaastude ja tolmu 

äratõmbesüsteem, ruumid ja  õppetarbed,  sealhulgas  tööriistad  ja  käsitöövahendid,  

mis  vastavad  tervisekaitse,  tööohutuse  ja ergonoomika nõuetele;  

4) on ruumid riietumiseks ja kätepesuks, õpetajatööks, materjalide ja praktiliste tööde 

hoidmiseks;  

5) on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja õpetajale. Kool võimaldab 

tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud materjalid ja esmased 

töövahendid ning masinad, mille loetelu täpsustatakse kooli õppekavasine. 

 

 

Õppesisu: 

 1. Tehnika ja tehnoloogia mõisted. Tehnika tähtsus inimkonna arenguloos. 

2. Ruumiliste esemete tasapinnal kujutamise võimalused. 



3. Looduslikud ja tehismaterjalid. Tarbeesemete, masinate ja ehitiste juures 

kasutatavad materjalid. 

4. Inverter keevituse kasutamine,  

5. Miniskulptuur, sepatöö, keeltapp, 

 

 

 

 

Õpitulemused:  

Õpilane: 

1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 

2) teeb ülesandeid täites aktiivselt koostööd kaasõpilastega; 

3) suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega (nt meili teel jne), et 

saada 

vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 

4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse; 

5) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet; 

6) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate 

seaduste ja normidega 

 

 

Hindamise kirjeldus:  

Tehnoloogiavaldkonna  õppeainetes  on  hindamise  eesmärk  toetada  õpilaste  arengut,  

innustada  õpilasi sihikindlalt õppima, suunata nende enesehinnangu kujunemist, 

süvendada ja tekitada elukestvat käsitöö- ja tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilasi 

haridustee valikul. Hindamine toetab õpilaste tehnoloogiapädevuse kujunemist, 

tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab tagasisidet õpilaste individuaalse arengu 

kohta, olles lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel. Hindamisel lähtutakse vastavatest 

põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ning kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat  

hindamist,  lähtudes  püstitatud  õppeülesandest  ning  kehtiva  õppekava  sisust  ja  

eesmärkidest. Õpilasi  hinnates  on  olulised  nii  õpetaja  sõnaline  hinnang,  numbriline  

hinne  kui  ka  õpilaste  enesehinnang. Tehnoloogiavaldkonna  õppeainetes  hinnatakse  

lisaks õpilaste  edukat  osalemist  aineolümpiaadidel,  -konkurssidel, -üritustel ja 

võistlustel. 9. klassis võib õpilaste teadmiste ja oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks teha 

lõputöö.  

Tehnoloogiaõpetuses  hinnatakse  õpilaste  töökultuuri,  tehnoloogilist  kirjaoskust  ja  

eseme  kavandamist  ning valmistamist:  

1) suhtumist õppetöösse, töökust, püüdlikkust, järjekindlust, tähelepanelikkust;  



2) koostööoskust, abivalmidust, iseseisvust töö tegemisel;  

3) õpperuumide kodukorra täitmist;  

4) kavandamist  (originaalsust,  iseseisvust,  idee  või  kavandi  rakendamise  

võimalikkust),  materjali  ja töövahendite valiku otstarbekust, eseme valmistamise viisi, 

tööjoonise tehnilist korrektsust jm;  

5) valikute (ideede, töötlusviiside, materjalide jm) tegemise, analüüsimise ja 

põhjendamise ning seoste kirjeldamise oskust;  

6) valmistamise  kulgu  (materjalide  ja  töövahendite  ning  kirjalike  ja  

infotehnoloogiliste  vahendite kasutamise  oskust,  teoreetilisi  teadmisi  ja  nende  

rakendamise  oskust,  tööohutuse  nõuete  järgimist jm);  

7) tulemust (idee teostust, eseme viimistlust, esteetilist väärtust, ülesande õigeaegset 

lõpetamist, eseme kvaliteeti jm), sh üksikülesannete sooritamist ja eseme esitlemise 

oskust.  

8) kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

 Kokkuvõttev hinne kujuneb kolme trimestri hinnete põhjal. 

 

 

 

Muud nõuded ja märkused: 

 

 


