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Eesti Teadusagentuur

• Teadustöö rahastamine
• Rahvusvaheline koostöö
• Analüüs
• Teaduspoliitika kujundamine
• Teaduse populariseerimine



- Mõtestamine - Kultuuride-vaheline komp.
- Loovus ja kohanemine - Sotsiaalne intelligentsus
- Programmeeriv mõtlemine - Enesejuhtimine ja kogni-
- Transdistsiplinaarsus tiivse koormuse ohjamine
- Disain-mõtlemine
- Virtuaalne koostöö
- Uue meedia kirjaoskus

*The Institute for the Future University of Phoenix (2011)‚ Future Work Skills 2020, vt http://www.iftf.org/uploads/media/SR-
1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (17.02.2016) via Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Töö ja oskused 
2025

10 universaalset tulevikutöö oskust*



emakeeleoskus, võõrkeeleoskus, matemaatikapädevus 
ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, 
infotehnoloogiline kompetents, õppimisoskus, 
sotsiaalne ja kodanikukompetents, algatusvõime ja 
ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -kompetents

• Süvateadmised vähemalt ühel alal
• Oskus sellega siduda teisi valdkondi

*Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Töö ja oskused 2025

T-kujuline kompetentsus*

KeyCoNet
(hariduslike võtmekompetentside võrgustik)



Trendid Eestis

• Tööjõuturult väljujaid rohkem kui 
sisenejaid

• Teaduse-tehnoloogia-inseneeria
erialadel asub õppima vaid kolmandik 
noortest

• Õpingute alustajad jätavad õpingud 
pooleli

• Kutse- ja kõrghariduseta üle 200 000 
inimese



Trendid Eestis

• Tööpuudus suurem sotsiaal- ja 
humanitaarvaldkonnas

• Haridustase mõjutab oluliselt 
vaesusse jäämise riski

• Tööandjatel kvalifitseeritud tööjõu 
puudus

• Ettevõtete madal tootlikkus



Trendid Eestis*

Eesti tootlikkus hõivatu kohta
• 70% Euroopa keskmisest 
• 51% Euroopa 1.-7. riigi keskmisest (LU, NO, IE, 

BE, FR, CH, SE)
• 48% USAst
• Eestis on STEM töökohtade osakaal 7% (2014)
• 2003 – 2013 oli Eestis STEM töökohtade kasv 

12%, EL-28 hõivatutest 3 x rohkem.
• STEM oskused on kriitilise tähtsusega 

innovatsioonis ja konkurentsieelise loomisel 
teadmistemahukas majanduses.

• Väljavõte Mait Raava (Pro Konsultatsioonid) esitlusest, mis koostati Eesti Teadusagentuuri tellimusel
http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teaduskommunikatsiooni-konverentsid/koostookonverents-
2015/

http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teaduskommunikatsiooni-konverentsid/koostookonverents-2015/


Mis on LTT üldhariduses

• matemaatika, loodusteaduste ja 
tehnoloogia-alane pädevus
• matemaatika + loodusained 

(bioloogia, geograafia, füüsika, 
keemia) + valikkursused

• tehnoloogiaõpetus
• põhikoolis ka inimeseõpetus, 

loodusõpetus 



Mis on LTT kutse- ja kõrghariduses

• Õppevaldkonnad
• Haridus
• Humanitaaria ja kunstid
• Loodus- ja täppisteadused
• Põllumajandus
• Sotsiaalteadused, ärindus, õigus
• Teenindus
• Tehnika, tootmine ja ehitus
• Tervis ja heaolu

• reaalteadused, tehnoloogia, inseneeria (STEM)



Mida ja kuidas õpetada

• protseduurilised teadmised ja oskused

• mõistelised teadmised

• probleemide lahendamine



Koolide ja ettevõtete koostöö 
arendamine

• Suurendada ettevõtete, KOV, koolide ja 
teadushuvihariduse tegevuste sidusust 

• Abistame läbirääkimistel ja kokkulepete sõlmimisel
• Võrgustiku loomine ja -tegevused koolidele, et 

koostöö muutuks süsteemseks, eesmärgistatuks, 
seonduks koolis rakendatavate õppekavadega

• Eetikaküsimused
• Soodustada ettevõtete haridusse panustamise 

kultuuri tekkimist ja arengut



Koostöömudelid koolide ja ettevõtete 
vahel

• Milline praktika võiks sobida Teie kooli

– Pakkuge võimalikult palju erinevaid võimalusi, mida 
koolis saaks koos ettevõtetega teha, ei pea olema 
kohe täna rakendatav



Koostöömudelid koolide ja ettevõtete 
vahel (kui eesmärgiks on STEM-õppe 
tõhustamine)

• Ühekordsed koolikülastused

• Töövarjupäev

• Regulaarne töövarjutamine

• Ettevõtte külastused koos õppeprogrammiga

• Teadusnädalatel osalemine

• Uurimistööde teemad

• Projektipõhise õppe ülesanded (kestvus 4-8 
nädalat)

• Valikkursuse loomine

• Süsteemne õppekava läbi kooliastme



Koostöömudelid koolide ja ettevõtete 
vahel (kui eesmärgiks on STEM-õppe 
tõhustamine)

• Õppeülesannete loomises osalemine –
reaalelulise sisendi andmine

• Praktika läbiviimine ettevõttes

• Ettevõtte mõne protsessi või põhimõtte 
ülekandmine koolijuhtimisse

• Huviringi läbiviimine ettevõtte töötaja poolt

• Õpilasfirmade juhendamine

• Õppetöö läbiviimine ettevõtte ruumides

• Õpetajate teadmiste tõstmine 



Koostöömudelid koolide ja ettevõtete 
vahel (kui eesmärgiks on STEM-õppe 
tõhustamine)

• Toetus õppevahendite/materjalide soetamiseks

• Tunnustus parimatele STEM õpilastele

• Tunnustus STEM õpetajatele

• STEM valdkonda tutvustavate artiklite kirjutamine 
kooli blogisse või –ajalehte

• Ühised regulaarsed lõunasöögid õpilastega 
söögivahetundides

• Erakooli loomine koostöös ettevõtetega



Kuidas võtta ettevõttega ühendust

• Koolil peab olema selge, mida 
koostööst ettevõttega soovitakse

• Ettevõtte otsimisel arvesta sobivust 
tema valdkonnaga, asukohaga jne

• Otsi õige inimene

• Kirjuta lühidalt

• Tee konkreetne ettepanek

• Ära ole õnnetu, kui kontakt ei õnnestu



Teadus- ja tehnoloogiapakt

Ühiskondlik koostöökokkulepe 
teaduse, tehnoloogia ja inseneeria
valdkonna ühiseks arendamiseks riigi, 
kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, 
haridus- ja kolmanda sektori vahel.



Teadus- ja tehnoloogiapaktil
4 eesmärki:

• Teadvustada laiemale avalikkusele 
LTT olulisust

• Luua tervikpilt juba tehtavatest 
tegevustest

• Kaasata uusi partnereid ja ressursse
• Saavutada pakti partnerite 

tegevuste koordineeritus ja 
koosmõju



Teadus- ja tehnoloogiapaktil
3 tegevussuunda:

1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria
populariseerimine

2. Valdkonna hariduse kvaliteedi 
tõstmine kõikidel haridustasemetel

3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria
valdkonnas töötamise 
väärtustamine 



Pakti võrgustikuga liitumine

• Liitumine on avatud kõigile soovijatele
• Liituja koostab oma tegevuskava
• Tegevuste elluviimine toimub liituja

eelarveliste võimaluste piires (finantsid, 
tööaeg, tegevuste arendamine)

• Teadus- ja tehnoloogiapakt ei ole 
programm, kust saab taotleda tegevus-
või muud toetust



Infokanalid

Teadus- ja tehnoloogiapakti veebileht 
http://www.etag.ee/teadpop/tehnoloogiapakt/ (mh leiab sealt HTM ja MKM 
tegevuskava)

Teadus- ja tehnoloogiapakti FB grupp

https://www.facebook.com/Teadus-ja-tehnoloogiapakt-484214058438622/

Teadusagentuuri üldine FB leht, sees ETAg kõikide valdkondade uudised

https://www.facebook.com/EestiTeadusagentuur

Teaduse populariseerimise osakonna sündmused (konverents, konkursid jne)

https://www.facebook.com/tahan.teada.miks

https://www.facebook.com/teaduskommunikatsioonikonverents

http://www.etag.ee/teadpop/tehnoloogiapakt/
https://www.facebook.com/Teadus-ja-tehnoloogiapakt-484214058438622/
https://www.facebook.com/EestiTeadusagentuur
https://www.facebook.com/tahan.teada.miks
https://www.facebook.com/teaduskommunikatsioonikonverents


Teadus- ja 
tehnoloogiapaktiga 
liitumiseks ning 
ettevõtetega koostöö 
alustamiseks võtke 
ühendust:

Signe Ambre
Eesti Teadusagentuur

signe.ambre@etag.ee

mailto:signe.ambre@etag.ee

