
 
Taotlusvoor: TEEME Pluss - 20.09.2016-28.11.2016 

PROJEKTI NUMBER: 2014-2020.4.01.16-0188 

PROJEKTI NIMI: Teadus – see on lahe! 

PROJEKTI ALGUS JA LÕPP: 01.01.2017 - 30.06.2020 

EELARVE: 113 850,23€ 

OMAFINANTSEERING: 15%, 17 077,54€ 

 

 
PROJEKTI KIRJELDUS: Teadus - see on lahe! See on võimalus seostada LTT-s omandatud 
teadmised praktiliste tegevustega, nuputada uusi ideid ning neid rakendada. Kõike seda on 
võimalik teha erinevas vanuses eesti ja vene keeles TTÜ Virumaa Kolledži kaasaegsetes laborites 
inseneride, teadlaste juhendamisel. Õpitakse juhtima kaasaegseid tehnoloogiaid: 3D, 
virtuaalreaalsus, Raspberry PI, humanoidrobot, hologramm jm. Viiakse läbi inspireerivaid 
teadusteatreid, festivale, erialapäevi, kohtumisi inseneride ning teadlastega. 
 
EESMÄRK: Projekti eesmärk on ühildada tehnoloogiaharidus matemaatika, füüsika, keemia, jt 
eesmärk õppeainetega. Julgustada süsteemset mõtlemist ja võimet näha seoseid ning tervikut, 
seostada reaalset elu enam haridusega, motiveerida noori STEM valdkonna aineid õppima ning 
kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu.  
 
TULEMUSED:  

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

• suureneb 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, teadus ja tehnikaharidus ning oskavad neid praktiliselt ja koostöös 
rakendada; 

• toimib regioonis tähtsal kohal olev lõimumistegevus – kõikidesse tegevustesse kaasatakse 
nii eesti kui ka vene emakeelega noori. Tegevused viiakse läbi kakskeelselt, et arendada 
muu emakeelega noorte eesti keele oskust.  

• suureneb motiveeritud sisseastujate arv LTT erialadele ning kasvab huvi teaduse vastu. 



SIHTRÜHM: Projekti sihtrühmaks on kooliõpilased 1. - 12. klassini sõltumata soost, emakeelest ja 
erivajadustest. Tegevuste läbiviimisesse ja osalemisse kaasatakse 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 
Tegevustes osalenud õppurite arv 0 1230 
Läbiviidud kursuste töötubade, 
ürituste arv 

0 60 

 


