”Tallinna Ülikooli tööõpetuse erialad – 50.”
Eesti Rahvusraamatukogu 6.korruse näitusesaalis
27.augustist – 15.septembrini 2008
E–R 12.00 – 18.00
Näitus on pühendatud Tallinna Ülikooli tööõpetuse erialade juubeliaastale. Esitletakse käsitöö
ja kodunduse eriala üliõpilaste kodunduse, kunstilise kujundamise, rahvakunsti aluste ja
käsitöö eritehnoloogiate õppeülesannete tulemusi ning bakalaureuseastme lõpetajate loovtöid.
Suurem osa käsitöö ja kodunduse valdkonna eksponaatidest on valminud paari viimase aasta
jooksul. Tööõpetuse eriala ülevaade on komplekteeritud pikemat ajaperioodi hõlmavatest
loovtöödest. Esindatud on puidutööd, metallitööd, disain.
Näituse külastajatel on võimalik tutvuda ka mitmete käsitöö ja kodunduse õpetaja ning
tööõpetuse õpetaja erialade magistritöödega. Näituse võtavad kokku õppejõudude
publikatsioonid, artiklid, konverentside materjalid, metoodiline kirjandus.
Meie kirjul kõrgkoolimaastikul on Tallinna Ülikool ainus, kus juba 50-ndat aastat järjest
valmistatakse ette kõrgharidusega käsitöö ja kodunduse ning tööõpetuse õpetajaid. Täna
võime öelda, et traditsiooniliselt meeste tegemistega seostatud tööõpetuse eriala sobib nii
nais- kui ka meessoost üliõpilastele, kes omavad vastavat motivatsiooni, loovat mõtlemist,
tehnilist taipu ja head eneseväljendusoskust, harjumust püstitatud ülesannete täitmisel
iseseisvalt lahendusi otsida ning valmidust meeskonnatööks ja kel on soov midagi oma kätega
valmistada.
Erialade ning kõrgkooli side kooli ja õpetajatega on tugevnenud täiendusõppe järjepidevuse,
kaugõppekursuste avamise ning magistriõppe käivitumise kaudu. Meie põhiline ühine
probleem on praegu see, mis suunas tööõpetust haridusmaastikul edasi arendada. Kas võtta
aluseks kunagine humanitaarne kasvatuslik suund või nõukogude ajal välja kujunenud
polütehnilisel õpetusel põhinev tehnilise reaalkallakuga suund, mil periooditi oli
üldhariduskoolis võimalik ka kutse omandada? Tööõpetuse erialade missiooniks on anda
õpilastele eluks ja igapäevatoiminguteks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ning püüd
neid üldiselt arendada, panna otsima, mõtlema, tegutsema.
Näitus – ”Tallinna Ülikooli tööõpetuse erialad 50” (27.08.-15.09.2008) Eesti
Rahvusraamatukogus toimub projekti ”Projektõppe juurutamine oskusainetes” osana. Antud
projekti raames on juba toimunud kombatavate raamatute näitus, mille ettevalmistamisel
osales 150 üliõpilast ja tegevõpetajat ning 2008 a. sügissemestril toimub õppetöö käigus uute
puuteraamatute valmistamine kingitusena (pimedatele lastele) Eesti Pimedate Raamatukogule.
Projekti toetasid Eesti Pimedate Raamatukogu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
Hasartmängumaksu Nõukogu ning see on rahastatud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja
Teadusministeeriumi kaudu.
Avamisele 27.08.2008 kell 16.00 on oodatud kõik, kes tunnetavad sidet ”TLÜ
tööõpetusega” ja loomulikult kõik head inimesed, kes soovivad osa saada isetegemise
rõõmust!

