
Innovaatilised lahendused: 
Tallinna koolide nutikad projektid

Nutitsirkus
Koostööprojekt 

Ehte Humanitaargümnaasiumi ja 
Pelgulinna Gümnaasiumi vahel

https://nutitsirkus.blogspot.com.ee/

Birgy Lorenz
Pelgulinna Gümnaasium 

https://nutitsirkus.blogspot.com.ee/
https://nutitsirkus.blogspot.com.ee/


Mida teha kui õnnest on 
puudu ainult mõned 

tahvelarvutid?







"Tallinna Nutikuu"

Aprill 2016, 2017:) jne.
http://paweere.havike.eenet.ee/wordpress/
https://www.facebook.com/groups/nutikuu/ 

http://paweere.havike.eenet.ee/wordpress/
http://paweere.havike.eenet.ee/wordpress/
https://www.facebook.com/groups/nutikuu/
https://www.facebook.com/groups/nutikuu/


Mida teha, kui soovid leida 
teisi samamoodi mõtlevaid 

koole Tallinnas?



1 kuu etteteatamisega osales 
üle 40 kooli, kes tegid üle 200 ürituse.
Lisaks veel ülelinnalised ettevõtmised







Video: https://youtu.be/7fGIt4CClC8 

https://youtu.be/7fGIt4CClC8


Eesti Vabariik 100 kingitus 
"Nutitund igasse kooli!"

Eesti Informaatikaõpetajate Selts



Mida teha
kui tahad teada, 

mida teevad teised koolid 
digipöörde elluviimiseks?



Kestvus
1.09.2016-18.02.2018

Üle-Eestiline
EV100 https://ev100.ee/et/nutitund-igasse-kooli 

Koolielu: https://koolielu.ee/info/news/Nutitund+igasse+kooli 
FB: https://www.facebook.com/groups/nutitund/

https://ev100.ee/et/nutitund-igasse-kooli
https://koolielu.ee/info/news/Nutitund+igasse+kooli
https://www.facebook.com/groups/nutitund/


Statistikast
September

72 postitust, 43 kooli

● Auhinnaks kõikidele Telia Eesti poolt Linda Liukase “Tere Ruby!” ja Avita 
e-tund ühele kooliastmele

Oktoober (tänane seis), ületasime 550 liikme FB-s.

138 postitust, +21 uut kooli (kõik maakonnad kaetud), 34 persoonilugu

● Auhinnaks: Telia Eesti poolt SelfieStickid, Ruby raamat ja kommi; HITSA 
poolt ProgeTiigri nutividinate töötuba õpetajatele ja õpilastele meeneid; 
õpetajate persoonilugudele 3 välist akupanka Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt. 



Septembris oli teemaks







Eesti Tööõpetajate Selts ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutas 
29.09 välja omaloomingukonkursi 3D printeriga, cnc freespingiga või 

tikkimismasinaga JÕULUEHETE tegemiseks. 



INFO

● Töid võivad esitada 1.-12. Klassides ja kutsekoolis 
õppivad õpilased. 

● Tehnoloogiliselt ootame 3D prinditud töid; freesitud ja 
tikkimismasinaga loodud tööd. 

● Võistlustöid võib esitada individuaalsete kui grupi (kuni 3 
liiget) panusena. Iga inimene või meeskond võib esitada 
kuni ühe töö. 

● Konkursi raames valitakse zürii poolt välja 50-75 parimat 
tööd, millega ehitakse jõulupuu. 



Töö esitamine

● Esitatav konkursi töö sisaldab: originaalfaili, projekti 
etappide pildistamist ja selgitamist ning vajadusel lõpliku 
töö esitamist. 

● Konkursitööde elektroonilise esitamise tähtaeg on 
30.11.2016 kell 12:00. Konkursi I vooru tulemused 
avalikustatakse 5. Detsembril. 

● Tööd, mis liiguvad edasi II vooru, tuleb saata 9. 
Detsembriks 18:00 aadressile, mille teatame II vooru 
pääsejatele. 



Ettevõtmist toetavad: Eesti 2.0, HITSA ProgeTiigri programm, Tallinna 
Tehnikaülikool, TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory 
Tehnoloogiakool, 3D Creationist, Tallinna Õpetajate Maja, Tartu 
Kunstikool, Pelgulinna Gümnaasium, Ristiku Põhikool ja Tallinna 
Haridusamet. 

Info leiad: 
Eesti Tööõpetajate Seltsi veebis http://www.etselts.ee/
Eesti Informaatikaõpetajate FB kanalis 
https://www.facebook.com/groups/eiops/
3D printerid Eesti koolides FB kanalis 
https://www.facebook.com/groups/3dprinterid/ 

http://www.etselts.ee/
https://www.facebook.com/groups/eiops/
https://www.facebook.com/groups/eiops/
https://www.facebook.com/groups/3dprinterid/
https://www.facebook.com/groups/3dprinterid/


Tänud!

Ja nüüd osalema!


