
 
Taotlusvoor: TEEME Pluss - 20.09.2016-28.11.2016 

PROJEKTI NUMBER: 2014-2020.4.01.16-0161 

PROJEKTI NIMI: Noore inseneri klubi 

PROJEKTI ALGUS JA LÕPP: 01.01.2017 -31.12.2020 

EELARVE: 69 520,85€ 

OMAFINANTSEERING: 15%, 10 428,13€ 

 

PROJEKTI KIRJELDUS: Noore inseneri klubis seostatakse LTT-ainetes omandatud teadmised 
praktiliste tegevustega, genereeritakse ja rakendatakse põnevaid ideid. Tegevused toimuvad 
erinevates vanuserühmades TTÜ Virumaa Kolledži kaasaegsetes laborites inseneride ja teadlaste 
juhendamisel, kasutades uudseid tehnoloogiaid: 3D, virutaalreaalsus, mobiilside, nutitelefonid, 
raadiosaatjad, Minecraft kui õppekeskkond, targad lahendused mikrokontrollerite baasil, 
humanoidroboti ja äppide programmeerimine, robootika. 
 
EESMÄRK: Projekti üldeesmärk on ühildada tehnoloogiaharidus matemaatika, füüsika, üldine 
eesmärk keemia, IT jt õppeainetega. Julgustada süsteemset mõtlemist ja võimet näha seoseid 
ning tervikut, seostada reaalset elu enam haridusega, motiveerida noori STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) valdkonna aineid õppima ning kasvatada huvi teadlas- ja 
insenerikarjääri vastu.  
 
TULEMUSED:  

• noored mõistavad LTT ainete õppimise ja omandamise tähtsust koolis ja kõrgkoolis ning 
oskavad neid praktiliselt rakendada;  

• suureneb üld- ja kõrghariduseõppes õppivate noorte huvi ja teadlikkus inseneeria, 
teadlaskarjääri ning tehnikavaldkonna vastu;  

• toimib koostöö teadurite, inseneride ja noorte vahel;  
• (üli)õpilased on muutunud ettevõtlikumaks, oskavad genereerida uusi ideid, teavad, mis 

on innovatsioon ja tehnikaharidus ning oskavad neid praktiliselt ja koostöös rakendada; 
• lisandväärtusena toimib regioonis tähtsal kohal olev lõimumistegevus – kõikidesse 

tegevustesse kaasatakse nii eesti kui ka vene emakeelega noori. Tegevused viiakse läbi 
kakskeelselt, rõhuasetusega eesti keelele, et arendada muu emakeelega noorte eesti 
keele oskust. kasvab noorte, sh tüdrukute seas LTT populaarsus Ida-Virumaal;  

• suureneb sisseastujate ja lõpetajate, sh tüdrukute arv LTT erialadele.  



 
SIHTRÜHM: Projekti peamiseks sihtrühmaks on kooliõpilased 4. - 9. klassini sõltumata soost, 
emakeelest ja erivajadustest. Intensiivlaagritesse kaasatakse võimalusel ka 1.-3. ning 10.-12. 
klassi õpilasi. Tegevuste läbiviimisesse kaasatakse ka üliõpilasi, kes omandavad lisaks 
valdkondlikele teadmistele ka õpetamise- ja meeskonnatöö oskusi. Kaudselt on sihtrühmaks ka 
lapsevanemad, kelles läbi laste tegevuste tekitatakse huvi teaduse, tehnika ja LTT-valdkondade 
vastu ning keda julgustatakse koos lastega nendes valdkondades tegutsema. 
 
MÕÕDIKUD: 

Näitaja Baastase 2017 Sihttase 2020 
Loodud teadushuviringide 
õppekavade arv 

0 1 

Huviringis ja intensiivlaagrites 
osalenud kooliõpilaste arv projekti 
perioodi kohta 

0 180 

 
 


