
Juhendajate koolitussüsteem 

robootika näitel

Ramon Rantsus – MTÜ Robootika

Rasmus Kits – Tallinna 21. Kool



Meist

• Ramon on MTÜ Robootika projektijuht, koolitaja ja FLL Jr. eestvedaja

• Rasmus on robootikaõpetaja, koolirobootika entusiast, huviringide juhendaja 

ja palju muudki



Koolirobootika kontseptsioon
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Robootika koolituste kontseptsioon
(Baaskoolitused)

• 2009 jaanuar – Robootika õpetajatele: LEGO Mindstorms I aste

• 2010 jaanuar – esimene II astme koolitus

• 2011 mai – esimene III astme koolitus (2016 aastal RobotC)

• 2012 veebruar – Mehhatroonika ja Robootika valikkursuse õpetajakoolitus

• 2012 oktoober – Robootika õpetajatele: LEGO WeDo 

• 2016 oktoober - LEGO Mindstorms EV3 robotkatsed loodus- ja 
täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) ainetes

• 2017 juuni – Kuidas ehitada robotit?



Robootika koolituste kontseptsioon
(Programmi ja väljundipõhised koolitused)

• 2011 oktoober – FLL Eesti juhendajate koolitus

• 2014 september – FLL Jr. Eesti juhendajate koolitus

• 2016 oktoober - IT huviringi juhendajate baaskoolitus (koostöös Vaata 

Maailma SA)

• HITSA erinevad robootika koolitused

• TÜ ATI erinevad robootika koolitused LEGO Mindstorms ja Raspberry Pi, Arduino

• TTÜ KoduLabor jt.



Õpilasest õpetajaks – Rasmuse lugu

• Juhuslik algus 2013 aasta sügisel

• Esimene algtaseme koolitus juba ühe kuu pärast

• Huviringi juhendajana 2014 aasta algusest

• Osalenud pea kõikidel võimalikel robootikakoolitustel

• Korraldanud kursuseid, töötubasid, robootikaüritusi ja palju muudki

• Alates 2016 aastast üldhariduskoolis robootikaõpetaja

• Õppija > õpetaja > koolitaja > mentor > ....



Rahastajad – kes keda ja mil määral?

• Riiklikud

• Tiigrihüppe Sihtasutus

• Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

• Projektipõhised

• SA Innove „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“

• SA Archimedes „EDUKO“ programm

• SA Eesti Teadusagentuuri (TeeMe ja TeaMe)



Rahastajad – kes keda ja mil määral?

• Projektipõhised

• ETAg-i Teaduse Populariseerimise meede (FLL Jr. juhendajate koolitused)

• Hasartmängumaksu Nõukogu (eelkõige FLL juhendajate koolitus)

• Haridus ja Teadusministeeriumi otsetoetus

• Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) otsetoetus (või pigem kaudne)

• MKM ja Vaata Maailma SA (IT huviringi juhendajate baaskoolitused)

• Ja kindlasti oli neid veel...



Rahastajad – kes keda ja mil määral?

• Kohalikud kogukondlikud toetused ja projektid

• Kohalik SA, kes toetab süsteemselt noorte ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime kasvu 
ning tehnoloogiahariduse arendamist

• Kõrgkool, kes on pakkunud tudengitele vabaainena valdkondlikku koolituse võimalust

• KOV-i toetus ja ettevõtjate kaasamine

• Vinni näide - Leader programmi rahastus ja nüüd juba regulaarsena KOV-i poolt

• Rakke näide - Väga suur kogukondlik tegevus ja väga palju toetust

• Tamsalu näide - KOV-i tugi ja tugev koolijuht



Rahastajad – kes keda ja mil määral?

• Statistika

• Täpne koolitatavate ülevaade puudub – hinnanguliselt 500+ õpetajat (sh 

lasteaiaõpetajad)

• Enamus rahastajad toetavad AINULT õpetajaid/haridustehnolooge/ringijuhendajaid*

• Täielik mitte-õpetajatele suunatud koolitustesari ongi koostöös Vaata Maailma SA ja 

Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel.

• Kokku saab kohe selle raames koolitatud 200 inimest

• Kohalikul tasandil koolitusi on vähe, aga natuke siiski, õpetajate puudus ja hõivatus



Väljundid – kuidas mõjutavad koolitusi?

• Kooliaasta põhine

• Sügis – Robotex

• Kevad – RoboMiku lahing (Võru Tsõõr või Jõhvi)

• Läbi kooliaasta – FIRST LEGO League ja FIRST LEGO League Jr.*



Väljundid – kuidas mõjutavad koolitusi?

• Kohalikud suuremad või väiksemad algatused

• AHHAA Robotlahing

• Jõgeva robootikapäev (eestvedajad Rain Sirel ja meeskond)

• Lääne-Virumaa robootikapäev (eestvedajad Rasmus Kits, Velle Taraste, Leelo Ambos, 
Rain Sirel ja paljud abistajad)

• Vinni Estpitsjoon (eestvedajad Mai Pitsner ja Liina Nurmse)

• Laagri RoboCity (eestvedajad Mai Pitsner ja Diana Poudel)

• Võru robootikapäev (eestvedajad Triinu Grossmann ja meeskond)



Kokkuvõte

• Eestis on kõik peaaegu et väga hästi!

• Raske töö vili... nii meie kui õpetajate poolt!

• Moto – tähtis pole kvantiteet vaid kvaliteet (meie endi silmis)

• Mis on puudu?

• Riiklik koolitustugi mitteõpetajale

• Valdkondliku võrgustiku süsteemne korraldamine

• Vaata Maailma ja meie koostöö on ainult killuke...



• Küsimusi?



Täname tähelepanu eest

„Tahame näidata, et tegelikult pole reaalained nii rasked ja kui 
õpetame siin viie minutiga programmeerima, siis vahest tekib julgus 
kõrgkooli tehnoloogiat õppima tulla“

Heilo Altin, 27.10.2011 Ajaleht „Sakala“


