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• MTÜ, mille eesmärgiks on suunata Eesti koolinoori valima tulevik 

tehnoloogias.

• Sihtrühmaks on õpilased kõigi Eesti koolide alg-, põhi- ja 

keskkooliastmes.

• Toetajad on eraisikud ja ettevõtted Eestist ja mujalt maailmast.



Pilootprojekt: 

3D printerid

• Mai 2015

• 230 avaldust

• 50 kooli



Pilootprojekt: 3D Printerid



EESMÄRGID

• Suunata õpilasi tehnoloogiaaladele

• Tehnoloogia kui avatuse ja hariduse võti

• “Moodne õpikäsitlus”: õppimine mõlemas suunas

õpilased <—> õpetajad

• Üks projekt viib edasi teiseni





Haljala kooli õpilased ETV Ringvaates

piparkoogivormide disainimist õpetamas



Elva Cube

“Paljudel koolidel ei ole WiFit. Meie idee on 

muuta Raspberry Pi 2, mille paljud koolid 

said, WiFi-ruuteriks. Teame, et paljud 

õpilased ja ka õpetajad kasutavad telefone, 

süle- ja ka tahvelarvuteid, et internetis käia, 

kuid see on kas keeruline või siis võimatu. 

Me lahendame selle mure ElvaCube’iga.

Oleme 8. klassi õpilased Elva 

Gümnaasimist ja me näitame kuidas seda 

teha.”

http://www.elvacube.jigsy.com

http://www.elvacube.jigsy.com


PÄRNU MAI KOOLi õpilased TransferWise’i hackathonil



PÄRNU KOIDULA KOOL 

Transferwise’is



Bitcoini-arvutid ja MOOC Mai 2016



“Ma seadistasin juba 

eile masina ära. Millal 

me saaks ometi 

hakata rakendusi 

ehitama!?”

Maksim, Narva Pähklimäe 

Gümnaasiumist



littleBits klotsid juuni 2016





„Ma meisterdasin 

süsteemi, mis aitab 

tunnis saadud 

ülesandega abi 

vajaval õpilasel 

kutsuda õpetaja 

enda juurde nii, et 

see teisi õpilasi ei 

sega.“

Daniel, Järveküla 

kooli 5. klassistÕppePäev Ahhaa-keskuses 22. augustil 2016:



Pilootprojektid ka partneritele

• Makerbot: 3D printerite jagamist koolidesse kopeeritakse mitmes 

Euroopa ja Lähis-Ida riigis;

• 21.co: Esmakordselt üleriigiline bitcoini-arvutite testimine;

• littleBits: Esimest korda ühendatakse koolides 3D printimine 

elektrooniliste klotsidega.

http://21.co


Hakkaton

9.-11. september Pärnus: õpilasfirmade loomine keskkoolinoortele



Õpilasfirma “Laps kooli”

"Idee "Laps kooli" äppi loomiseks sündis 

praktilisest vajadusest: sõidan ise iga 

päev läbi linna kooli ja näen neid kohati 

kolmekilomeetriseid sabasid koolide 

juures, kui lapsevanemad üritavad oma 

võsukesi kooli ette sõidutada. Meie 

lahendus võimaldaks pakkuda lisaks 

oma lastele küüti ka teistele õpilastele 

ning selle eest tasu teenida.”

Sander, Tallinna Lilleküla 

Gümnaasiumist



Aitäh!


