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Ettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programmide elluviimine 

Tegemist on TalTech Virumaa kolledži tehnikahariduse ja ettevõtlikkuse arendamisele ja 

sidumisele suunatud tegevustega, mis hõlmavad  

1. tehnikahariduse ja ettevõtlikkuse õppeprogrammide koostamist ja uuendamist; 

2. eelpoolmainitud programmide ja nendega seotud ürituste (info- ja valdkonnapäevad, 

konkursid, töötoad, tehnikalaagrid jm) elluviimist; 

3. valdkonna ekspertide kaasamist; 

4. info- ja tänukirjade, tunnistuste, meenete ning info- ja reklaammaterjalide valmistamist 

ja hankimist; 

5. õppeprogrammide elluviimiseks hädavajaliku tarkvara, seadmete ja (kulu)vahendite 

hankimist; 

6. teavitustegevusi; 

7. korraldustegevusi (sh registreerumiste, ruumide broneerimise, toitlustuse ja 

ekskursioonide korraldamist, transport), sh õppeekskursioone vastavalt konkreetse 

programmi eesmärkide täitmise vajadustele. 

Suurem osa tegevusi viiakse läbi kolledži töötajate ja üliõpilaste poolt, vajadusel kaasatakse 

eksperte väljastpoolt. 



Tegevuste eesmärk on suurendada noorte teadlikkust tehnikahariduse ja ettevõtlikkuse olulisusest 

ning sidususest. Suunata noori, sõltumata soost ja rahvusest ise leiutama, avastama ja looma. 

Väljatöötatavates ja rakendatavates tegevustes ühendatakse kaks olulist komponenti: 

ettevõtlikkus ja tehnikavaldkonna teadmised/ oskused. Tulemusteks on üld-, kutse- ning 

kõrghariduseõppes õppivate noorte ettevõtlusaktiivsuse kasv ning huvi tõstmine inseneeria- ning  

tehnikavaldkonna  vastu. 

TULEMUS: Projekti tulemusena on arendatud koostööd teadurite, inseneride ja noorte vahel; on 
käivitatud õppetegevus erinevates tehnikavaldkondades; (üli)õpilased on muutunud 
ettevõtlikumaks, oskavad genereerida uusi ideid, teavad, mis on innovatsioon ning oskavad seda 
praktiliselt rakendada. 
Tegevuste elluviimine aitab otseselt kaasa noorte ettevõtlusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna 

ja Tartu linnapiirkondi ning toetavad lõimumisprotsessi regioonis. 

Lisandväärtusena toimib regioonis tähtsal kohal olev lõimumistegevus – kõikidesse tegevustesse 

kaasatakse nii eesti- kui ka muu (sh vene) emakeelega noori. Tegevused viiakse läbi kakskeelselt, 

rõhuasetusega eesti keelele, et arendada muu emakeelega noorte eesti keele oskust. 

 
 
MÕÕDIKUD 

Näitaja Baastase 2020 Sihttase 2022 aastas 

Tegevustes osalenud 
õppurite arv 

0 400 200 õpilast aastas 

Läbiviidud kursuste 
töötubade, ürituste 
arv 

0 20 6 üritust + 4 kursust 
aastas 

 
 
 


