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TEHNIKA-ELEKTROONIKA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS  

Õppekava taotletakse I ja II kooliastme õpilastes teaduse populariseerimise, teadusliku 

mõtlemise  ning tehniliste oskuste arendamist. Antud huviring on praktilise suunitlusega, kus 

õpitakse tundma töövahendeid ja mõõteriistu, tutvutakse elektroonika alustega nii teoreetiliselt 

kui ka praktiliselt, uuritakse kuidas asjad töötavad, katsetatakse ja leiutatakse ise uusi asju. 

Teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. 

Õpilane saab ennast rakendada läbi praktiliste ülesannete ja erinevate projektide loomise. 

Huviringi töös osaledes saavad õpilased enesekindlamateks, osates selgitada ning põhjendada 

oma seisukohti, mõeldes välja lahendusi ülesannete lahendamiseks.  

Õppetöö lõimimise ja silmaringi laiendamise eesmärgil tehakse koostööd teiste huviringidega.  

Kaheaastase õppekava läbinud õpilane saab ettevalmistuse ja algteadmised edasiõppeks 

vanema astme tehnikasuuna huviringides. Õppeaasta lõppedes tunnistuse huviringis osalemise 

ja teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse lõputunnistus. 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub tehnika valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tulevikuvajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm I-II kooliaste  

Õppeaja kestvus 2 õppeaastat 

Maht tundides 420 ak, 210 ak õa, 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak ühistegevused 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu 

tingimused 
− eesti ja vene rahvusest õpilased; 

− noored alates I klassist; 

− õpimotivatsioon, huvi tehnika vastu; 
− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud eeldused/ 

pädevused 

Huvi tehnikamaailma vastu, algteadmised arvuti kasutamisest; 

kuulab, loeb ja kirjutab; suudab väljendada isiklikku arvamust 

teistest inimestest lähtuvalt. Soov ja julgus kasutada uuenevat 

digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; 

Õppevormid ja 

meetodid 
− tundide läbiviimiseks kasutatakse arutelusid, vestlusi, 

praktilisi ülesandeid, iseseisvat või grupitööd, projekte jne.  

− tundide näitlikustamiseks kasutatakse õpetaja poolt 

väljatöötatud näidiseid.  

− loova töö tulemuseks on õpilaste poolt valminud praktilised 

tööd, II õa näitus valminud töödest. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 
 

1.1. Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada 

noorte enesearengu ning õppimise võimalusi elektroonika vallas oma kodukohas.  

1.2. Tekitada õpilastes huvi teaduse, tootmise ja elektroonika vastu.  

1.3. Arendada sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise pädevusi ning üldist 

silmaringi. Edendada tehnikahuviliste noorte loometööd ja soodustada vaimset arengut. 

1.4. Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi 

erinevate käeliste tegevuste, töö- ja mõõteriistade kasutamise oskuste arendamise. 

Püstitatud ülesanded: 

1.5. Sisemine motiveeritud õpioskuse arendamine - läbi kaasaegsete vahendite ja seadmete 

järkjärgulise tundmaõppimise. Luua huvi uute ja keerulisemate, väljakutsuvamate 

ülesannete lahendamiseks. 

1.6. Loovuse arendamine läbi erinevate probleemide lahendamise - läbi 

probleemsituatsioonidele lahenduste otsimise aitab loovalt rakendada omandatud 

teadmisi ja motiveerides olema aktiivne ning hankima juurde uusi teadmisi ja 

kogemusi. 

1.7. Loogilise analüüsioskuse arendamine - toimub läbi erinevate programmeerimise 

ülesannete mis aitavad seoseid luua. 

1.8. Ettevõtlikkuse arendamine meeskondlike ja individuaalsete projektide abil. 

1.9. Erinevate tehnoloogiliste seadmete ja vahendite loovkasutamine.  

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Õpieesmärk on võimaldada algteadmiste omandamist elektroonika, mehhaanika ja 

arvutustehnika valdkondades. 

Oodatavad õpilase õpitulemused: 

2.1 Tunneb tööohutuseeskirju ja järgib neid oma tegevustes. 

2.2 Tunneb, oskab valida ja kasutada lihtsamaid töö- ja mõõteriistu. 

2.3 Tunneb ja saab iseseisvalt aru lihtsamatest elektrilistest skeemidest. 

2.4 Eristab materjale ja oskab võrrelda nende füüsikalisi omadusi. 

2.5 Mõista kavandamise vajalikkust ja oskab visandada kavandi. 

2.6 Tunneb alalisvoolu allikaid ja juhtivaid elemente ning oskab neid omavahel ohutult 

ühendada.  

2.7 Tunneb personaalarvuti eri tüüpide komponente ja liideseid, sisend- ja väljundseadmed. 

2.8 Teab põhilisi elektroonikakomponente ja nende otstarvet.  

2.9 Eristab ja tunneb põhilisi elektriskeemide standardiseeritud tingmärke. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja 

noorte vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

kehtestatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel. Õppekava maht on 420 ak tundi, mis 

jaotatakse kahe õppeaasta vahel võrdsetes osades: 
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3.1 I õppeaasta – sissejuhatus, erinevate looduslike ja tehismaterjalide tundmaõppimine, 

kavandite loomine, materjalide töötlemise tehnikad: lõikamine, saagimine, 

taondamine, puurimine, viilimine, neetimine, lihvimine, poleerimine, liimimine; 

alalisvoolu ringide koostamine, personaalarvuti algteadmised. 

3.2 II õppeaasta – masinate, mehhanismide ja robotseadmete tundmaõppimine 

jakasutamine, lihtsamate füüsikaliste nähtuste (näiteks hõõrde-, maakülgetõmbe- ja 

reaktiivjõud) tundmaõppimine, tutvumine elektroonikakomponentidega ja 

elektriskeemidega. 

Ühel õppeaastal toimub 140 ak tunni ulatuses õppetööd tunniplaani alusel ja 70 ak tunniplaani 

välised tegevused.  Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks, millede mahud 

valib õpetaja ja mis sõltub õpilaste teadmistest ning oskustest. 

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga ja lõiming õppeainetega 

Õppekava eesmärk on pakkuda õpilasele eakohast, turvalist, positiivselt mõjuvat ja arendavat 

õppekeskkonda, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust. Õpetaja 

olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.  

Seos riikliku õppekavaga I-II kooliastmes aitab omandada sotsiaalset ja kodaniku-, 

enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja digipädevust – suutlikust ennast teostada, 

mõista ja hinnata, arvestades erinevaid olukordi; teha koostööd teiste inimestega, oskus 

kasutades uuenevaid eakohale sobivaid tehnoloogiad; planeerida õppimist ning seostada õpitut 

erinevates olukordades ning probleeme lahendades.  

Õppeainete vaheline lõiming 
 

4.1. Eesti keel ja tehnoloogia lõiming – õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust 

hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja  suhtluskeskkonna kujundamisel ning 

järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

4.2. Võõrkeel ja tehnoloogia lõiming – erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate 

alustekstide ning õppe kaudu teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures 

arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või 

tutvutakse eri valdkondade teadussaavutustega.  

4.3. Matemaatika ja tehnoloogia lõiming – tehakse tööde kavandamisel ja valmistamisel 

praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid jne.  

 

4.4. Sotsiaalained ja tehnoloogia lõiming – rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 

õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt 

ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

4.5. Informaatika ja tehnoloogia lõimin on kergesti lõimitav, kuna info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest 

õpikeskkonnast.  
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5. Hindamine ja tagasisidestamine 

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks vestlusele, arutelule ja näitlikustamisele on iga 

omandatud õpioskuse väljundiks iseseisev või vajadusel juhendatud praktilise individuaalse 

tööülesande  sooritamine. Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid 

hindama, tööd parendama ning meeskonnas töötama. Õpetaja suunab küsimuste ja juhendamise 

varal õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, see tähendab ise tegemisele.  

Kahe õppeaasta jooksul sooritatakse mitmeid õpieksperimente ja praktilisi töid, mille käigus 

näitlikustatakse olulisemad teoreetilised põhitõed. Läbi vahetu õpetajalt-õpilasele õppimise 

kinnistatakse saadud õpioskused ja teadmised.  

Läbitud õppekava väljundiks on valikuliselt kas näituse eksponaadid või õpilase oma töödest 

kokku pandud portfoolio, mis näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 
 

Huvikoolis on arvutite ja töölaudadega sisustatud õppeklass, alalisvoolu skeemide loomise 

konstruktorid, elektriliste komponentidega mudelite konstruktorid, töö- ja mõõteriistad. 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 
internetiühendusega arvutid ning eraldi töölauad, erinevad konstruktorid, mõõte- ja 
tööriistad ning näitlike õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool võimaldab õppe 
sidumist igapäevaeluga, see tähendab ka õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis 
on välja toodud vajalikud vahendid läbi kahe õppeaasta. 
 

 I õppeaasta II õppeaasta 

Töövorm Tehniliste algvahendite vajadus 

oluline, töövorm praktilised 

ülesanded. 

Algsed tehnilised vahendeid, mida on 

võimalik täienda erinevate projektide 

kirjutamise toel (varaait, KOV 

haridusprojektid, ETAG) -praktilised 

iseseisvad ülesanded 

Klassiruum 8-10 töökohta 8-10 töökohta 

Metallitööde 

töökoda 

Puurpink, pleki painutuspink, 

kruustangid, pitskruvid ja 

käsitööriistad. 

Puurpink, pleki painutuspink, 

kruustangid, pitskruvid ja käsitööriistad. 

Õppevahendid Korduvkasutatavad konstruktorid, 

mõõte- ja tööriistad. (multimeetrid, 

kruvikeerajate komplektid) 

Korduvkasutatavad konstruktorid, 

mõõte- ja tööriistad. (multimeetrid, 

kruvikeerajate komplektid) 

Õppetehnika Arvutid, projektor ja ekraan. Arvutid, projektor ja ekraan. 

Kuluvahendid Elektroonika komponendid, kärnid, 

metalli ja puidu puurid, kõva- 

sulamist otsaga märkenõelad metalli 

märgistamiseks, liugteraga vaiba- 

nuga, kirjutusvahendid, markerid, 

harilikud- ja viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, papp, teip, käärid, joonlauad, 

patareid ja akud laadijatega. 

Elektroonika komponendid, puurid, 

märkenõelad, kärnid, keermepuuride ja 

keermete lõikamise komplektid,  

vaibanoa murtavad terad, 

kirjutusvahendid, markerid, 

värvipliiatsid, viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, joonlauad, harilikud pliiatsid, teip, 

käärid, patareid ja akud. 
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7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on loodud praktilise suunitlusega. Õppekava on väljatöötatud Pernova 

Hariduskeskuse poolt. Arutelu ja teooria läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, 

et täita praktilisi ülesandeid. Õpilane saab ennast rakendada elektroonika valdkonna erinevate 

projektide loomisel, mille käigus arendatakse teadusliku mõtlemist ning tehnilisi oskusi.  

Õppekava koosneb seitsmest õpisisu teemast, mis on jaotatud kahele õppeaastale (280 ak). 

Õpisisu teemad 

Teemad  Noored tehnikud  I-II õa 

1. Materjaliõpetus Materjalide jagunemine: puit, metall, plastik jne, materjalide omadused. 

Tööriistade korrektne käsitlus. 

Oodatavad õpitulemused:  

− eristab materjale; 

− oskab võrrelda materjalide füüsikalisi omadusi. 

2. Kavandamine, 

projekti loomine 

Oma tööde kavandamine, projekti loomine, joonised, tingmärgid, 

mõõtevahendid. 

Oodatavad õpitulemused: 

− mõistab kavandamise vajalikkust; 

− oskab visandada kavandi, valikuliselt kas paberile pliiatsi, joonlaua, 

nihiku ja malliga või arvutiprogrammi kasutades. 

3. Tööriistad   Tööriistad, nende otstarve ja valimine; nende korrektne kasutus, 

ohutusnõuded, töövõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

− tunneb tööriistu (elektroonika tester, kruvikeerajad, metalli märkenõel, 

nurgik, eri materjalide puurid, puurpink, keermestamise vahendid, 

plekikäärid, viilid ja kruustangid) ja nende otstarvet;  

− oskab valida tööriista ja kasutada seda eesmärgipäraselt, vastavalt 

materjalile ja ülesandele; 

− elektrilisi võrgutoitega tööriistu kasutab õpilane vaid koos 

juhendajaga. 

4. Alalisvoolu 

ringid 

Alalisvool, nende elemendid, ühendamine, ohutus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− tunneb alalisvoolu allikaid ja juhtivaid elemente;  

− oskab alalisvoolu ringide komponente omavahel ohutult ühendada. 

5. Mudelite 

koostamine 

(II õa) 

Õppetöö koosneb erinevatest nii individuaal-, paaris- kui ka rühmatöödest, 

mis luuakse vastavalt juhistele, kuid vähese juhendaja abiga. 

Oodatavad õpitulemused: 

− koostab ettevalmistatud detailidest ja vastavalt ette antud juhendile 

mudeli; 

− oskab valida töö jaoks sobivaid tööriistu. 

6. Personaalarvuti 

koostisosad 

Personaalarvuti koostisosade tundma õppimine. Arvuti, nende 

komponendid, tööohutus.  

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab arvuti lahti võtta ja kokku panna;  

− oskab valida sobiva asendusmooduli. 

7. Tööohutus ja 

ergonoomika 

Tööohutus ja ergonoomika, tööhügieen, töökeskkond. 

Oodatavad õpitulemused: 
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− tunneb põhilisi tööhügieeni nõudeid ja töökeskkonna ohutegureid ning 

nende ennetusmeetmeid; 

− teab ja järgib ohutustehnika nõudeid. 

Praktiline väljund Individuaaltööd, erinevad projektid, näitus. 

Läbitud õppekava väljundiks proovitööd või mudelid, mis on tehtud 

etteantud näidise, oma kavandi või joonise järgi. Need näitavad õpilase 

arengut ajas ning valitud huvialas. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kellel on valmisolek õpilastega tegelemiseks ja oskus 

äratada huvi tehnikamaailma vastu. Juhendajalt, kellel on matemaatika-, füüsika-, robootika-, 

informaatika- või mõni muu tehnikaalane baasharidus, pidevat huvi ja soovi end uuemate 

teadus- ja tehnikamaailma saavutustega kursis hoida. 

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonnatööalane täiendkoolitus, et märgata 

õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja tehnikaalaseid pädevusi.  

 

9. Materjalid ja kirjandus 

1. Tööriistad. 

https://www.oomipood.ee/category/tooriistad_ja_tarvikud/tooriistade_komplektid 

2. Konstruktorid. 

http://ronex.ee/Tootekataloog/VELLEMAN_Konstruktorid_ja_moodulid(_Projects_) 

3. Õppevahendid. RobotBooks.com. http://www.robotbooks.com/  

4. Tallinna Tööstushariduskeskuse mehhatroonika õppekava ja rakenduskava 

http://www.tthk.ee/opetatavad-erialad/energeetika-ja-automaatika/mehhatroonik/  

5. R. Sell, M. Leini, P. Salong (2012) Mikrokontrollerid ja praktiline robootika ISBN 978-

9985-59-975-4, 2012  

6. R. Sell (2013) Mehhatroonika ja robootika õpisituatsioonid. ISBN 978-9949-23-523, 

2013  

7. Rahvusvahelise robootikaföderatsiooni veebileht. Robotics Industries Association 

http://www.robotics.org/index.cfm  

8. The International Federation of Robotics http://www.ifr.org/  

http://ronex.ee/Tootekataloog/VELLEMAN_Konstruktorid_ja_moodulid(_Projects_)
http://www.robotbooks.com/
http://www.tthk.ee/opetatavad-erialad/energeetika-ja-automaatika/mehhatroonik/
http://www.robotics.org/index.cfm
http://www.ifr.org/

