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Käsitöö ja kodundus  
9. klass 
 

 

Projektõpe 

Õppesisu ja õpitulemused 
 

Õppetegevus Õpitulemused 

 Õpilased saavad valida kahe või enama korraga 

toimuva valikteema või aineprojekti vahel. 

 Valikteemad ja projektid võivad olla nii 

tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 

valdkonnast.  

 Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste 

õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste 

üritustega.  

 Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke 

traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 

töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 

käsitlemise huvi.  

 Projektitöö valdkond moodustab iseseisva 

terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga 

seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 

 teadvustab end rühmatöö, 

projektitöö ja teiste ühistöös 

toimuvate tegevuste liikmena; 

 osaleb aktiivselt erinevates koostöö- 

ja suhtlusvormides; 

 leiab iseseisvalt ja/või koostöös 

teistega ülesannetele ning 

probleemidele lahendeid; 

 suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja 

arvestab teiste tööalaseid arvamusi; 

 kujundab, esitleb ja põhjendab oma 

arvamust; 

 väärtustab töö tegemist ning 

analüüsib töö kulgu. 

 

Hindamine 
 

Õpilast hinnates on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase 

enesehinnang.  

Õppeülesande täitmisel hinnatakse 

 planeerimist ja disaini (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise 

võimalust, materjali ja töövahendite valiku otstarbekust, toote valmistamise viisi, 

tööjoonise tehnilist korrektsust jms) 

 valikute (idee, töötlusviisi, materjali jms) tegemise ja põhjendamise ning seoste 

kirjeldamise oskust 

 valmistamise kulgu (koostööoskust, iseseisvust tööd tehes, materjalide ja töövahendite 

ning kirjalike ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja 

nende rakendamise oskust, tööohutuse järgimist jms) 

 õpilase arengut (edasipüüdlikkust, vaimset ja füüsilist arengut) 

 töö tulemust (idee teostust, toote viimistlust, esteetilist väärtust, töö õigeaegset 

valmimist, toote kvaliteeti jm), sh üksikute ülesannete sooritamist ja toote esitlemise 

oskust. 
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Õpilast hinnates võetakse arvesse kultuurse käitumise reegleid ja õpilase hoiakuid (püüdlikkust, 

suhtumist õppetöösse, abivalmidust teiste õpilaste suhtes, õpperuumide kodukorra täitmist, 

töökust, järjekindlust, tähelepanelikkust jm). Õpilaste teadmisi, tehnilist nutikust ja loovust 

hinnatakse ka probleemülesannete, võistlusmängude, projektitööde jms põhjal. 

 

 
 


