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Eesti e-Kutsekooli konsortsium

q Konsortsiumisse kuulub 26 kutseõppeasutust.

q Koostöökogu koguneb üks kord aastas.

q Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi tegevused on 
suunatud kõikidele kutseõppeasutustele.
q http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/eesti-e-kutsekooli-

konsortsium



Arendustegevused

q Kutseõppeasutuste digivõimekuse hindamine

q Täienduskoolitused

q Õpetajate ja õppijate digipädevuste hindamismudelite 
väljatöötamine ja rakendamine

q Digitaalse õppevara loomise põhimõtete juurutamine

q Haridustehnoloogide võrgustiku koordineerimine

q Programmid, projektid ja konkursid



Miks on vaja koolipõhist 
digiinnovatsiooni juhtimise 
protsessimudelit?

q Haridus- ja Teadusministeeriumi juhitud Digipöörde 
programmi 2016-2019 eesmärkide saavutamiseks ja 
konkreetsete tegevuste planeerimiseks 
kutsehariduses on vaja kaardistada 
kutseõppeasutuste digivõimekuse hetkeseis.

q Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 tõstab esile 
meso- ehk kooli tasandi innovatsiooni juhtimise 
mudeli.



Digiküpsuse seire ja hindamise 
mudel täidab kahte funktsiooni:

a) vahend kutseõppeasutuse digivõimekuse 
hetkeolukorra kaardistamiseks;

b) vahend (strateegiline raamistik) kooli tasandil 
digiinnovatsiooni tegevuste planeerimiseks ja 
juhtimiseks, mille abil iga kutseõppeasutus määrab 
ise oma arendustegevuste fookuse, sammud ja 
tempo.



Mudelis hindab kutseõppeasutus 
ennast kolmes valdkonnas:

q Õpikäsitus
q (1) digiajastu töövõtted ja digipädevused, (2) õppekorraldus, 

(3) õpetaja ja õppija roll, (4) õppevara ja õpikeskkond, (5) 
õppe eesmärgistamine ja hindamine

q Muutuste juhtimine
q (1) strateegiline planeerimine, (2) kaasamine ja partnerlus, (3) 

monitooring ja analüütika, (4) kogemuste vahetus, (5) toetus, 
eestvedamine ja motiveerimine.

q Digitaristu
q (1) võrk ja digiturve, (2) digiseadmed, (3) IT-juhtimine, (4) 

kasutajatugi, (5) tarkvara ja teenused, infosüsteemid.



Hindamise protsess

1. Individuaalne hinnang
> nt haridustehnoloog või koolijuht teeb ära esmase hindamise 
ja lisab mõned tõendusmaterjalid.

2. Digitöörühma hinnang
> kool moodustab meeskonna, kes täiendab individuaalset 
hinnangut.

3. Välishindaja (võimalus, mitte kohtustus)
> nt partnerkoolide esindajad, HITSA ja SA Innove 
spetsialistid või eksperdid ülikoolist.



Näide enesehinnangu raportist



2.2
2.1

2.0

2.1

2.5

2.6

2.72.0
2.4

2.7

2.9

2.4

2.3

2.9

2.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.1.	Digiajastu	
töövõtted	ja	
digipädevused

1.2	
Õppekorraldus

1.3	Õpetaja	ja	
õppija	roll

1.4	Õppevara	ja	
õpikeskkond

1.5	Õppe	
eesmärgistamin
e	ja	hindamine

2.1	Strateegiline	
planeerimine

2.2	Kaasamine	ja	
partnerlus

2.3	Monitooring	
ja	analüütika

2.4.	Kogemuste	
vahetus

2.5	Toetus,	
eestvedamine	ja	
motiveerimine

3.1	Võrk	ja	
digiturve

3.2	Digiseadmed

3.3	IT-juhtimine

3.4	Kasutajatugi

3.5	Tarkvara	ja	
teenused,	

infosüsteemid

2	Muutuste	juhtimine	
(2,4)

1	Õpikäsitus	(2,2)
3	Digitaristu	(2,7)

Digivõimekus kutseõppeasutustes: 
enesehinnangute tulemused



Järeldused mudeli rakendamisest:

q Mudel ja vahend on heas mõttes arengu impulsiks, 
pannes erinevad osapooled digiteemade valguses 
protsesse uuesti mõtestama (olgu see siis taristu 
strateegiline planeerimine, või õppeprotsessi 
kavandamine).

q Haridustehnoloog saab oma töö planeerimiseks väga 
hea strateegilise raami.





Tuleviku Õpetaja 
koolitusprogramm

1. Õppimine digiajastul

2. Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

3. Õppeprotsess digiajastul

4. Õpetaja digitaalses ühiskonnas 

5. Õpetaja professionaalne areng digiajastul
http://www.tulevikuopetaja.ee



2016. aasta kokkuvõte

q Kokku 302 koolitust, kus osales 5410 
haridustöötajat; sh kutseõpetajaid 362 (6,7%).

q Kümme Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi 
kuuluvat koolitust viidi läbi sisekoolitusena:
q Tartu Tervishoiu Kõrgkool (2X)
q Kuressaare Ametikool (1X)
q Tallinna Majanduskool (3X)
q Pärnumaa Kutsehariduskeskus(2X)
q Rakvere Ametikool (1X)
q Tartu Kutsehariduskeskus (1X)

q Ühel korral viidi läbi koolitus „Moodle alustajale“ 
Haapsalu Kutsehariduskeskuses.



Koolitusprogramm 
Digiajastu haridusjuht 

1. Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

2. Haridusasutuse digitaristu arendamine

3. Digipädevuse arendamine haridusasutuses UUS!

http://digijuht.hitsa.ee



Digiajastu haridusjuht: I moodul
1. Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

3. Tallinna Teeninduskool

4. Luua Metsanduskool

5. Tartu Kutsehariduskeskus

6. Tartu Kunstikool

7. Valgamaa Kutseõppekeskus

8. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

9. Haapsalu Kutsehariduskeskus

10. Räpina Aianduskool

11. Järvamaa Kutsehariduskeskus

12. Ida Virumaa Kutsehariduskeskus 

13. Rakvere Ametikool



Digiajastu haridusjuht:

II moodul

1.Tallinna Teeninduskool

2.Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3.Rakvere Ametikool

4.Tartu Kunstikool

5.Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool

6.Haapsalu Kutsehariduskeskus

7.Luua Metsanduskool

8.Tartu Kutsehariduskeskus 

9.Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

III moodul

1.Kuressaare Ametikool

2.Tartu Kutsehariduskeskus

3.Tallinna Ehituskool



Kutseõpetajatele suunatud 
koolitusprogramm

q Eesmärk on toetada muutunud õppekavade rakendamist 
kutseõppeasutustes.

q Programmi esimene moodul keskendub koostöö edendamisele 
kutseõppeasutuses.

q Piloot I poolaastal.

Allikas:	http://www.edu-leaders.com/article/2015/09/24/ugc-launches-master%E2%80%99s-degree-
vocational-education,	04.11.2016



Täienduskoolitused

q Koolitusveeb: http://koolitus.hitsa.ee

q koolitus@hitsa.ee



Õpetajate digipädevused

q Mudel oma digipädevuste kaardistamiseks, 
mis põhineb Rahvusvahelise 
Haridustehnoloogia Seltsi (ISTE) 
digipädevuste standardil.
q International Society for Technology in 

Education
q http://www.iste.org

q Standard ja mudel: 
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/haridu
stehnoloogilised-padevused-0

q MENTEP projekt



Õppijate digipädevused

q HITSA eestvedamisel on 2016. aastal valmis saanud 
õppijate digipädevusmudel.
q http://innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Digipadev

used/Digipadevusmudel_2016.pdf

q Aluseks on võetud Euroopa Komisjoni DIGCOMP 
raamistik.
q https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_eneseh

indamise_raamistik_0.pdf



Digitaalne õppevara

q Märtsis 2016 sai valmis veebipõhine juhend 
„Digitaalsete õppematerjalide loomise soovitused“.
q http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet

q Juhendid kvaliteetse e-kursuse ja õpiobjekti 
loomiseks
q http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/oppevara-kvaliteedi-

juhendid-0

q HITSA Innovatsioonikeskus on
Creative Commonsi ametlik
esindaja Eestis

Allikas:	
http://www.eschoolnews.com/2015
/12/11/digital-learning-546/;	
21.08.2016



Haridustehnoloogide võrgustik

q Võrgustikus esindab kutseõppeasutusi 26 inimest.
q Võrgustikul on oma pesa: 

http://www.haridustehnoloogid.ee
q Skype vestlusring
q Mailing list
q Haridustehnoloogide suvekool

q Haridustehnoloogid on meie töörühmade liikmed, 
nõuandev ekspertide kogu, koolitajad ja abikäed 
kutseõppeasutusse oma tegevustega jõudmiseks.



Õppekavarühmapõhised 
haridustehnoloogid

q 10 valdkonda:
1. Aiandus
2. Disain ja käsitöö
3. Ehitus
4. Energeetika ja automaatika
5. Mehaanika ja metallitöötlus
6. Puitmaterjalide töötlus
7. Tekstiil- ja nahatöötlus
8. Tervishoid ja sotsiaalteenused
9. Transporditehnika
10. Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus



Tööülesanded

1. Õppekavarühma võrgustiku koordineerimine ja 
koostöö.

2. Õppekavarühma võrgustiku liikmete digipädevuste 
tõstmine.

Tööülesannete kirjeldused, haridustehnoloogide 
kontaktid ja valdkondade veebileheküljed leiab veebist: 
http://www.haridustehnoloogid.ee



Programm Progetiiger
ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate 
tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine.

q Seadmete taotlusvoorud

q Täienduskoolitus

q Õppevara

q Konkursid

q Seminarid, infopäevad

q http://hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger



75% HITSA
25% kutseõppeasutus
Maksimaalne toetus 5000 EUR.

Seadmete taotlusvoorud
mikrokontroller arendusplaadid, 
robootika komplektid ja nende 
riistvaraliste lisad, elektroonika-
mehhaanika KIT-id, 3D-printer KIT-
id jne.



Tehnoloogiahariduse koolitused

q Programmeerimine

q Robootika ja mehhatroonika

q 3D disain

q Kontakt: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee

q http://www.hitsa.ee/ikt-
haridus/progetiiger/opetajakoolitus



ProgeTiigri veebipõhine õppevara 
kogumik

q Vahendid õppetöös rakendamiseks.

q Materjale leiab järgmistest valdkondadest:
q Programmeerimine
q Robootika
q 3D disain
q Nutiäpid
q Multimeedia

q Kogumikus on 52 vahendi kirjeldust ja see täieneb 
iga-aastaselt.

q http://progetiiger.ee



Programm eTwinning

q Erasmus+ alamprogramm Euroopa koolide 
vaheliseks veebipõhiseks koostööks.
q Partneriotsinguks- kontaktid, ideede jagamine 
q Veebipõhiste rahvusvaheliste/riigisiseste õpiprojektide 

läbiviimiseks 
q Üksteiselt õppimiseks, võrgustikupõhiseks õppeks

www.etwinning.net 



www.etwinning.net



Sündmused 2017

q HITSA ja Archimedese ühine veebiseminar 
„Rahvusvaheline koostöö - Erasmus+, eTwinning ja 
School Education Gateway“, 11. jaanuar

q ProgeTiigri õpilaskonkurss (kuni vanuseni 20), jaanuar

q eTwinningu ühisseminar Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses, aprill

q Kutsehariduse seminar „DigiMeister 2018“, august

q Võrgustik võrgutab seminaride sari:
q 16. märts, muutunud õpikäsitus
q 5. oktoober, digipööres õppeasutus
q 7. detsember, nutikoolimaja



Kerli Požogina
kerli.pozogina@hitsa.ee
Tel 58 194 149
www.hitsa.ee

„Selleks, et teadmistest kasu oleks, on vaja 
tarkust, tarkus on aga see, et sa oskad oma 
teadmised enda kasuks tööle panna.“
Tsitaat Ilmar Tomuski raamatust „Digipöörane kool“

Allikas:	http://lewis.auslchicago.org/about;	
21.08.2016


