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Hoiad käes Edu EXEX konverentsi tööriistakasti, 
mis sisaldab:

• soovitusi ja häid mõtteid meie esinejatelt,
• kasulikku infot konverentsi partneritelt,
• piisavalt ruumi märkmete tegemiseks.

Palun uuri lähemalt ja saa kasu väärt infost.



Hea osaleja!

Tere tulemast viiendat korda toimuvale Eesti suurimale 
haridustehnoloogia konverentsile Edu EXEX. Sündmus annab taas 
ülevaate haridustehnoloogia olukorrast Eestis ja seda kõige 
olulisematest vaatenurkadest. Kõik ikka võimalikult praktilises 
võtmes. Kokku esineb sel korral üle 20 praktiku ja tugiteenuse 
osutaja. Ammutage kasulikku infot ettekannetest, lööge kaasa 
küsides küsimusi ja looge uusi tutvusi teiste osalejatega.
 
Konverentsi põhipartner on Cisco ning partnerid HITSA, Innove ja 
Startup Estonia. Partnerite esindajad on head vestluspartnerid 
haridustehnoloogia  teemadel, seepärast astuge neile vaheaegadel 
julgelt ligi.
 
Soovime teile kasulikku ja huvitavat päeva!
 
Korraldajate ja partnerite nimel

Endrik Randoja
Confent



MOTIVEERITUD MEESKOND TÖÖTAB ÜHESKOOS, OLLES ORIENTEERITUD 
SILMAPAISTVATELE TULEMUSTELE. 

MEIE JAOKS TÄHENDAB MEESKONNATÖÖ EESMÄRKIDE SEADMIST JA 
USALDUSE LOOMIST.

LÄHTUDES UURINGUTESLÄHTUDES UURINGUTEST, OLEME VÄLJA TÖÖTANUD LIHTSA MEESKONNATÖÖ MUDELI, 
MILLE ALUSEKS ON VÕETUD INIMESTE OMAVAHELINE KOOSTÖÖ, KUS INIMESED 

SAAVAD SUHELDA, INFOT JAGADA JA MEESKONNA LIIKMEID KAASATA.
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MEESKONDA
CISCO USUB MOTIVEERITUD



MILLISED VÕIKSID VÄLJA NÄHA KLASSIRUUMID 
TEIE KOOLIS ?

Cisco Systems on IT- ja võrguteenuste turu 
ülemaailmne liider. 

Cisco toote portfellist leiab nii võrguseadmeid 
(k.a. WiFi), servereid kui ka videokonverentsi 

lahendusi. 

Kontakt: Lauri Makke / lmakke@cisco.com - 
Haridus on Cisco minHaridus on Cisco minevik, kaasaeg ja tulevik!

Selle aasta
loosiauhind!

Aastamaks

1600€ 

Cisco Webex Room Kit Mini 
on kõige uuem toode, mis 
videokonverentsi portfelli 

lisandus. Seadmele on sisse 
ehitehitatud 4K kaamera, mikrofonid 

ning ka kõlarid - tänu selle 
suudab ta ruumis kõneleja kerge 

vaevaga üles leida ja pildi 
inimesele suunata.

Antud seade vajab toimimiseks 
vaid ekraani, mille külge see 

paipaigaldada.

Viimase  uudisena on 
võimalik seda 

kasutada ka nt. Skype 
kõne läbiviimiseks.

ByteLife Solutions pakub IT infrastruktuuri 
lahendusi & täisteenust, mis hõlmab nii 
analüüsi, projekteerimist, paigaldust & 

hooldust.

Viimased aastad oleme suuremat rõhku sead-
nud ka videokonverentsi lahendustele.

Kontakt: sales@bytelife.com







E-koolikott

Diagnostilised
testid ja e-ülesanded

Lihtsustatud õppe ehk 
HEV digimaterjalid



Startup Estonia aitab kaasa
haridusinnovatsioonile, toetades:

 
Uute EdTech startupide   tekkimist Eestis

Tegutsevate EdTech startupide laienemist üle maailma

Tuleviku Tegija   mõtteviisi edendamist koolinoorte seas

 
EdTech startup - haridustehnoloogia valdkonna iduettevõte haridustehnoloogia valdkonna iduettevõte

Tuleviku Tegija - koolinoor, kellele pakutakse võimalusi näidata enda ettevõtlikkust  koolinoor, kellele pakutakse võimalusi näidata enda ettevõtlikkust sidudes

                               tehnoloogia oskuslik kasutus ja meeskonnatöö uue äriidee loomisel                               tehnoloogia oskuslik kasutus ja meeskonnatöö uue äriidee loomisel

Startup Estonia programmi viib ellu SA KredEx, eesmärgiga luua Eestile rohkem iduettevõtetest edulugusid, arendadesStartup Estonia programmi viib ellu SA KredEx, eesmärgiga luua Eestile rohkem iduettevõtetest edulugusid, arendades

erinevate tegevuste kaudu iduettevõtjate teadmisi ja oskusi,  parandades idufirmade rahastust ning kõrvaldadeserinevate tegevuste kaudu iduettevõtjate teadmisi ja oskusi,  parandades idufirmade rahastust ning kõrvaldades
õiguslikke kitsaskohti.  Startup Estonia programm on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.õiguslikke kitsaskohti.  Startup Estonia programm on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tuleviku Tegija mõtteviisi 

edendavat organisatsiooni Eestis

Tutvu lähemalt www.startupestonia.ee/focus-areas/edtech-focus

18 

EdTech ettevõtet

Eestis

 29  29 



Startup Estonia aitab koostöös xEdu kiirendiga
teha Eesti hariduse iduettevõtted maailmas tuntuks

xEdu on Helsingis tegutsev Euroopa suurimaid kiirendeid, kes aitab EdTechxEdu on Helsingis tegutsev Euroopa suurimaid kiirendeid, kes aitab EdTech

startupidel kasvada kiiresti arenevateks globaalseteks haridusettevõtteteks.startupidel kasvada kiiresti arenevateks globaalseteks haridusettevõtteteks.

www.xedu.co

ALPA Kids  www.facebook.com/alpakidsestonia

ALPA Kids loob koostöös ekspertidega kultuuripõhist, harivat ja mängulist

mobiiliplatvormi eelkooliealistele lastele, nende vanematele ja lasteaednikele.

ELIIS   www.eliis.ee

ELIIS on praktiline, innovatiivne ja kergesti kasutatav infosüsteem, mis lihtsustab

lasteaia töötajate igapäevatööd ning muudab kommunikatsiooni lapsevanematega

mugavamaks.

99math  www.99math.com

99math on mõnus klassiruumi võistlusmäng põhikooli matemaatikateemade

harjutamiseks ja kinnistamiseks ning osalemiseks ülemaailmsetel matamängude

päevadel, kus võisteldakse meeskondlikult reaalajas teiste omavanuste õpilastega.

Merkuur  www.merkuur.eu

Merkuuri unistuste tehnoloogiaklass sõidab kohale igasse kooli, kus iga õpilane,

õpetaja ja lapsevanem saab proovile panna oma insenerioskused, katsetada

erinevaid töövahendeid ning valmistada põnevaid tooteid.

Futuclass  www.futuclass.com

Futuclass on haarav ja hariv virtuaalreaalsusmäng, kus viiakse läbi teaduskatseid,

pakkudes väljakutseid nii algajatele kui ka õpetajatele, kes soovivad koolis lisada

loodusainete õppimisele uudsust.



Eesti koolid on muutustega üldjuhul kaasa läinud 
(s.h. koolinformaatikas), aga see on kaasa toonud 
pendliefekti: informaatika on kord lõimitud, siis 
eraldi õppeaine, kord on nutiseadmete kasutamine 
esikohal, siis keelatud.

Haridustehnoloogia ja tehnoloogiahariduse 
omavahelised suhted on selgeks rääkimata, nt. kas 
õpilaste digipädevused on informaatikaõpetaja 
mure või mitte.

1:1 arvutikasutusele pole alternatiive, tulevikus 
ilmselt ka VOSKile, aga EÕS2020 digipöörde 
eesmärgid võisid olla liiga optimistlikuna välja 
käidud.

Koolinformaatika jaluleaitamisega ei tule 
formaalharidussüsteem üksi toime, auk on liiga 
suur: koolid vajavad nii täiendavat rahastust kui abi 
IT-sektorilt, vabaühendustelt, huvihariduse 
pakkujatelt.

Digiuuenduse skaleerumise ja kestlikkuse tagavad 
struktuursed muutused, nt digiõpikud ja 
e-hindamine.

Digipeegli kogemus näitab, et digiuuendus on 
edukam ja asjakohasem kui muutusi juhib kohalikul 
tasandil kool ise, vastavalt oma 
vajadustele/enesehindamisele ja läbimõeldud, 
konsensuslikule strateegiale.

Hapnikku (raha) on digiuuendusele viimastel 
aastatel kõvasti juurde antud, aga see ei tohiks 
EÕS2020 möödumisel lõppeda (kuigi 
rahajagamise viisi tuleks ilmselt muuta).

Puudub hea lahendus digiarengus mahajäänud ja 
digivastalise identiteediga koolide järeleaitamiseks.

Haridusvaldkonna digiuuenduses kipvad 
uustulnukad ja välised nõuandjad pakkuma kiireid 
universaal-lahendusi (nn. hõbekuule), aga nende 
peale ei maksa loota.

Haridustehnoloogias pole ükski lahendus 
pikaealine, ka sama taseme säilitamiseks tuleb 
pidavalt pingutada ja edasi arendada.

Mart Laanpere
Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur



Tuleviku õpetajatöö on loominguline ja toetab 
personaalset õppimist. Õpetajal saab olema 
käepärast õppe- ja hindamisvahendite varaait, kust 
leida lisamaterjale õpetamise rikastamiseks ja 
lihtsustamiseks. Aeg, mis täna läheb õpilaste 
tööde parandamisele, jääb tulevikus vabaks, andes 
õpetajale võimaluse keskenduda senisest enam 
iga õpilase personaalse arengu esiletoomisele.

Õpetaja väljakutse on leida tasakaal erinevate 
õppemeetodite vahel ja käelist tegevust, 
digitaalset õppematerjali ning muud õppevara, 
seminare, loenguid ja teisi võimalusi omavahel 
oskuslikult kombineerida.

Digitaalsed õppematerjalid annavad õpetajale 
inspiratsiooni tundide rikastamiseks ja 
võimaldavad õpilastel õppida ka klassiruumist 
eemal ning endale sobival ajal.    Paljud meie 
õpetajad on ise innukad digiõppematerjalide 
loojad.

Õppijat toetava tagasiside eesmärk saab üha 
enam olema õpiteekonna ja tulemuste regulaarne 
jälgimine. Hindamise sisu on aina rohkem 
muutumas – see on pidev süsteemne tagasiside 
õpiteele, mitte ühe hetke teadmiste kontroll.

Õpitulemuste hindamisel on oluline lõpptulemus, 
kuhu jõutakse. See, millist teekonda kasutatakse, 
omab tulevikus üha väiksemat tähtsust.  

Oluline on õpetada noori tarkadeks IT tarbijateks, 
kuid veel enam on oluline innustada neid 
teerajajateks ning uute tehnoloogiate 
katsetajateks ja loojateks. 

2019. a digipädevuse tasemetöö tulemused 
näitasid, et Eesti õpilased oskavad digitehnoloogiat 
turvaliselt kasutada, kaitsevad oma seadmeid 
parooliga ja ei avalikusta sotsiaalmeedias 
delikaatset infot enda ega teiste kohta.

9. klassi õpilased on kõige pädevamad turvalisuse 
valdkonnas, 12. klassi õpilased aga suhtlemises 
digitehnoloogia abil. Kõige rohkem kasutatakse 
Eesti koolides digitehnoloogiat füüsika, bioloogia ja 
ajaloo ning ühiskonnaõpetuse tundides.

Birgit Lao
Sihtasutus Innove juhatuse esimees



Uus informaatika ainekava annab igale 
gümnaasiumiõpilasele võimaluse arendada ja 
rakendada oma IT-oskusi praktikas just oma 
huvidest lähtuvalt. Plaan ei ole teha igast õpilasest 
programmeerija, vaid anda noortele võimalus 
õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke 
lahendusi elulistele probleemidele.

Gümnaasiumi informaatikaõppe keskpunkt on 
digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusel 
valmib kindla probleemi lahendamisele keskenduv 
tarkvara või riistvara prototüüp (nt. nutitelefoni- 
või veebirakendus, liitreaalsuse või nutikodu 
lahendus).

Arendusprojektiga tegeleb 4-6 õpilasest koosnev 
rühm kogu õppeaasta vältel ja projektil on kaks 
juhendajat: õpetaja koolist ja IT-spetsialist 
tööturult. Rühmatöös on igal osaleval õpilasel oma 
roll, näiteks programmeerija, disainer, analüütik, 
testija, projektijuht vms.

Projektis osalemine eeldab 1-2 rollile vastava 
valikkursuse läbimist 10.-11. klassis. Valikkursuste 
valikus on programmeerimine, tarkvaraarendus, 
kasutajakeskne disain ja prototüüpimine, tarkvara 
analüüs ja testimine, digiteenused.

Valikkursuste materjalid valmisid katsetamise 
käigus tihedas koostöös kümne pilootkooli 
õpetajate ja õpilastega. 

Digilahenduse arendusprojektide testimine toimub 
2019. aasta septembris-detsembris. Tulemusi 
esitletakse detsembris “Võrgustik võrgutab” 
seminaril.

Uued loodavad materjalid on kättesaadavad 
e-kursustena.

Ootame koole, kes on huvitatud 2019. aasta 
sügisest uusi valikkursusi pakkuma!

Kursuste juhendajatele toimub 26.-27. septembril 
Tallinnas koolitus, mis kantakse üle ka veebis ning 
on hiljem järelvaadatav. Osalemiseks kirjuta mulle 
kristi.salum@hitsa.ee. 

Gümnaasiumi informaatika ainekava materjalid 
loodi HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. 

Kristi Salum
HITSA ProgeTiigri programmi juht



Jeff Cristee
Cisco personali koolituse asepresident



Koosloome haridustehnoloogia iduettevõtetega 
avab uksed innovatsioonimaailma.

Koosloome on haridusasutuse ja ettevõtte 
vaheline ühine koostööprojekt uute lahenduste 
loomiseks või olemasolevate edasi arendamiseks, 
mis arvestab kõige otsesemalt teie vajadusi 
õppimise ja õpetamise kaasaegseks muutmisel.

Koosloome iduettevõttega loob suurema 
väärtuse kogu haridussüsteemile. 

Otsides õppeprotsessi mõnele osale lahendust tee 
julgelt koostööd iduettevõttega ning hinda 
erasektori soovi panustada kvaliteetse ja uudse 
tehnoloogiaga loodud haridustoote 
kättesaadavaks tegemisse.  

Koosloome iduettevõttega võimaldab läbi viia 
elulist projektipõhist õpet.

Ettevõttega koostöötamisel kaasa projekti 
õppijad, mis annab neile võimaluse esitada oma 
ideid ja arvamusi toote arendamisel ning samas 
osaleda projektis praktikute juhendamisel.   

Koosloomine iduettevõttega paneb silmad 
särama hingega asja juures olijatel.

Kaasa projekti need õpetajad, juhendajad ja 
õppijad, kes innustuvad projektist ning ei pelga ka 
ebaõnnestumisi ja tavapärasest intensiivsemat 
ajakava.

Koosloomine iduettevõttega paneb mõistma, 
millised on ettevõtete ootused loodavale 
lahendusele.

Lahenduse loomisel arvesta ettevõtja ekspert 
ettepanekutega, kes oskab lisada valmivale 
tootele laiemat vaadet ja kasutegurit.

Koosloomine iduettevõttega aitab arendada 
haridusasutuse siseseid tööprotsesse.

Projektis osalemine koos ettevõttega tutvustab teile 
uusi tööpõhimõtteid, sh julgust katsetada, jagada 
kartmatult ettepanekuid ning tunda ennast 
seejuures võrdväärse partnerina.

Koosloomisel oled Sina, koolijuht ja õpetaja, 
kriitilise tähtsusega!

Unistus veelgi paremast haridusest on meie igaühe 
teha. Alusta koosloomet ettevõttega juba täna ning 
leia parim partner unistuste ideede elluviimiseks, 
kaasates projekti ka õppijad.

Inga Kõue
Startup Estonia haridustehnoloogia sektori juht



esti ri ste i start-upid tutvustavad 
eelkooliealistele lastele loodud mängulist 
mobiiliplatvormi; kergesti kasutatavat 
infosüsteemi, mis lihtsustab lasteaiatöötajate 
igapäevatööd; harivat virtuaalreaalsusmängu, kus 
viiakse läbi teaduskatseid, et lisada uudsust 
loodusainete õppimisele; unistuste 
tehnoloogiaklassi, mis sõidab kohale igasse kooli, 
kus iga õpilane saab proovile panna oma 
insenerioskused ning klassiruumi võistlusmängu 
põhikooli matemaatikateemade harjutamiseks ja 
kinnistamiseks.

Kelly Lilles,
kaasasutaja ja tegevjuht
ALPA Kids

Mart Raadik,
kaasasutaja ja tehnoloogiajuht 
ELIIS

Kristen Tamm,
kaasasutaja ja tegevjuht
Futuclass

Lauri Soosaar,
kaasasutaja ja tehnoloogiajuht 
Merkuur

Tõnis Kusmin,
kaasasutaja ja tegevjuht 
99math



Koolide haridustehnoloogia parima praktika 
lühiettekanded annavad hea ülevaate, millised 
põnevad arendused on täna käsil Eestimaa 
koolides. Tutvustamisele tulevad 
programmeerimise ja robootika päevad; 
digivahetunnid; leiutajate koostööpäevad; saja 
hullu teadlase öö; intranet, mis teeb silmad ette 
suurele osale turul saadaolevatele lahendustele; 
nutilabor; robootika lõimimise võimalused 
algõpetuse tundides ning digitaalse kirjaoskuse 
arendamine läbi ettevõtluse.

Maidu Varik,
Kuressaare Gümnaasiumi õppealajuhataja

Kadri Laup,
Rapla Kesklinna Kooli haridustehnoloog 

Anely Pedai,
Rapla Kesklinna Kooli klassiõpetaja ja 
õppealajuhataja 

Rasmus Koit,
Rapla Kesklinna Kooli 4. klassi õpilane

Martin Öövel,
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

Jelena Demjantšuk,
Tallinna Mahtra Põhikooli IT-juht

Karmo Lugima,
Uhtna Põhikooli informaatikaõpetaja

Ene Moppel,
Võru Kreutzwaldi Kooli õpetaja



Taavi Kotka
Tüdrukutele mõeldud tehnoloogiakooli
HK Unicorn Squad asutaja



Usume, et kõik lapsed tahavad õppida. Selles faktis 
kahtlemine tähendab, et me juba veame neid alt!

Luba õpilastel kasutada nutitelefone ja õpeta neid 
õigesti kasutama! Nutitelefoni kaudu on lihtne 
pääseda ligi kogu maailma teadmistele!

Kasuta tehnoloogiat personaalsete õppekavade ja 
õppekeskkona loomiseks.

Ära keskendu teadmiste edastamisele, vaid 
õppimise protsessile. Nii saab uute teadmiste 
hankimine sisse hoo, mis kestab.

Ära kasuta tehnoloogiat, kui see võtab õpilaselt 
eksimisvõimaluse, sest eksimine on kõige lihtsam 
viis õppimiseks.

Kohtle kõiki õpilasi ebavõrdselt!

Öeldakse, et õpikeskkond on kool, kuid ruumid on 
kahjuks alati piiratud. Tehnoloogia aga annab 
meile võimaluse neid ruume laiendada kogu 
maailmale ja võtta seda kui suurt õpikeskkonda.

Unusta, mida tead õpetamisest ja alusta uuesti 
sellest, mida sa tead õppimisest!

Rob Houben
Agora kooli juht 
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