SF tegevuse TeaMe+ 2020 tegevuskava ja eelarve
Toetuse andmise
RE
Tegevuse tingimuste tegevus/ tegevusal Toetuse andmise tingimuste
nr
alategevuse nimetus
programmi
a kood 10tegevuse nimetus kohaline
1.
1.1.

Kogu eelarve (eur)
Tegevuste kirjeldus

Saatesarja "Rakett 69"
tootmine ja eetrisseminek

Alates jaanuarist on eetris "Rakett 69" saatesarja X hooaeg, sügisest
algab saatesarja XI hooaja tootmine (eetris 2021).

16

I - IV

KOKKU TEGEVUS 1
2.

2.1.

2.2.

LTT valdkonna karjäärivõimaluste tutvustamine

TeaMe+

Karjäärinõustajate teadmiste
täiendamine.

TeaMe+

Veebiportaali miks.ee
täiendamine, levitamine ja
sotsiaalmeedia tegevused

2.3.
TeaMe+
KOKKU TEGEVUS 2
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Seminaridel osalenud
karjäärinõustajad ja
karjäärikoordinaatorid
50

miks.ee tutvustamine

Inseneeria teemaline kevadkool karjäärispetsialistidele.
LTT-d ja karjääriõpetust lõimivate õppematerjalide kohta info
levitamine põhikooli õpetajatele ning koolide karjäärinõustajatele
miks.ee portaali ja Facebooki lehe täiendamine tellitud artiklite
(tellitakse Tegevuse 3 raames, kuid avaldatakse miks.ee kanalites) ning
valminud 12 karjäärilugu ja 10-15
karjäärilugudega, karjäärivideote tellimine. Tegevuse tulemusena
videot
ilmub miks.ee portaalis uut materjali, mis on sihtgrupile huvitav ja
vajalik.
Kord kuus (v.a juuli) on välja antud miks.ee uudiskiri populariseerijate
tegevuste kajastamiseks, populariseerijate FB-grupp on toimiv ja
11 uudiskirja
hallatud.
miks.ee portaali tutvustamine erinevatel üritustel

Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuste koordineerimine. Koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamine.

TeaMe+

TeaMe+

TeaMe+

Teadus- ja tehnoloogiapakti
tegevuste koordineerimine

9 633,60

1 445,04

9 500,00

I-III
I-III

1 500,00
58 109,80
Kulud kokku

Vähemalt 2 võrgustiku kohtumist

I-III

LTT valdkonda ja inseneeria, pakti ja selle võrgustiku liikmete
parimaid praktikate populariseeriv tutvustamine erinevatel üritustel ja
kohtumistel

Tutvustused vähemalt 6
üritusel/kohtumisel (à 30 inimest
auditooriumis)

I-III

LTT valdkonna populariseerimiseks, pakti partnerite ja valdkondlike
organisatsioonide tegevuste võimendamiseks temaatiliste artiklite ja
lisamaterjalina videolugude tellmine, memde avaöda,ome miks.ee
portaalis, sotsiaalmeedia kanalites, uudiskirjas, ajakirjanduses.

Ilmunud on vähemalt 7 artiklit
koos videolooga

I-III

Inseneeria valdkonna populariseerimise tegevuskava tegevuste
elluviimine.

Edukalt on läbiviidud 4 hanget
tegevuskava tegevuste
rakendamiseks.

I-III

sh partneri
kulud

x

x

x

x

x

x

x

x
12 552,00
sh otsene
personalikulu

x
2 407,80
sh partneri
kulud

Uurimistööde koordinaatorite
võrgustik

sh kaudsed
kulud

66 024,25

x

x

13 500,00

x

x

3 338,00

x

x

I-III

I-III

I-III

18 548,00
sh otsene
Kulud kokku
personalikulu

Loodud teadushuvihariduse
õppekavade arv
2x100 osalejat

sh kaudsed
kulud

x

104 267,45

Korraldatakse vähemalt kaks võrgustikusündmust uurimistööde
koordinaatoritele

TeaMe+

289 267,64

32 150,00

Pakti liikmete ja kaasamõtlejate kohtumised

Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arendamine

"x" kui on ka
kaudsed kulud
x

I-III

KOKKU TEGEVUS 3
4.

"x" kui on ka
partneril kulud

sh kaudsed
kulud

x

II
I-II

sh partneri
kulud

278 189,00

sh otsene
personalikulu

Ettevõtete ja haridusasutuste
hulk, kes teevad LTT
valdkonnas koostööd ühise
tegevuskava alusel

Luuakse koolide ja kooliväliste partnerite koostööd toetava
Kogumik on valmis ja levitatud
juhendmaterjal Inseneeria metoodika kogumiku raames ning toimub
nii paberkadjal kui digitaalselt
kogumiku digitaalse lahenduse hankimine, paberkandjal kogumiku
kujundamine, trükkimine ja levitamine.
Koolide ja kooliväliste
Toimib koostöö Maakondlike Arenduskeskustega (MAK), Kaubanduspartnerite koostöö arendamine
Tööstuskoja ning Edu&Tegu ettevõtlusprogrammiga koolide ja
Vähemalt 2 seminari (à 30
ettevõtete koostöö edendamiseks: esinemised sihtrühmadele, toimuvad osalejat), vähemamalt 4 esinemist
piirkondlikud koolitused ja parima praktika jagamise seminarid
(à 30 inimest auditooriumis)
koolidele ja koolivälistele partneritele.
Osaletakse rahvusvaheliste võrgustike üritustel kogemuste ja heade
Vähemalt 2-l kohtumisel
Rahvusvaheline koostöö
praktikate vahetamise eesmärgil
osalemist

sh otsene
personalikulu
"x" kui sh on
otsest
personalikulu

Programmi raames eetris
olevate teadustelesaadete arv

Teadusteemade tutvustamine meedias
TeaMe+

Tegevuse
Tulemus- ja/või väljundnäitaja hinnanguline Kulud kokku
algus ja lõpp

II, IV

x

6 000,00

sh partneri
kulud

2 857,20
sh kaudsed
kulud
x

TeaMe+

Uurimistööde koordinaatorite
võrgustik

4.1.

Koolide uurimistööde koordinaatorite kontaktide andmebaasi
täiendamine; käivitatakse ja hoitakse tegevuses koordinaatorite
koostöövõrgustik; toimub regulaarne infovahetus toetamaks
koordinaatoreid vajalike oskuste, materjalide ja infoga oma kooli
õpetajate abistamiseks põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste uurimistööde
valmimise koordineerimisel. Koostöö ülikoolide, Innove, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning kõigi teiste valdkonna organisatsioonidega.
Valitakse välja ca 15 nooruurijat/õpilast, väljavalituid nõustatakse ja
kõigile leitakse koolivälised juhendajad; juhendajatega sõlmitakse
lepingud sõlmitud ja neid nõustatakse

TeaMe+

Noore uurija stipendium

4.2.

TeaMe+

LTT õppe huvi ülevalhoidmine
ja huviliste väljundi pakkumine
Õpilaste teadusfestival toimub 14.-15.04.2020 Tartus ERMis.
(Õpilaste teadusfestivali
korraldamine)

4.3.

TeaMe+

Teadushuviringide võrgustiku
Koostöös Eesti Teadushuvihariduse Liiduga jagatakse infot valdkonna
arendamine ja koostöö loomine
toetamiseks ja arendamiseks.
huvigruppide vahel

TeaMe+

LTT valdkonna õpetamist
toetavate metoodiliste
materjalide mitmekesistamine
ja õpetajate arengut
soodustavad tegevused

4.4.

Teadushuvihariduse kitsaskohtade lahendamine. Tellitud kaks
juhendmaterjali: Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas; GAIA hariduse
raamistiku juhend.

6 000,00
I-III

5.1.

I-III

5 524,00

x

632

2000 külastajat

I-IV

80 000,00

2 000

x

I-III

1 500,00

x

x

I-III

45 000,00

x

x

2 juhendmaterjali

5.2.

5.3.

171 889,91

TeaMe+

TeaMe+

Tegevuse sihtrühmade
Korraldatakse neli koolitust Tallinnas ja Tartus, mille tulemusena on
(teadusasutuste ja inkubaatorite paranevad vastastikused teadmised. Tegemist on sihtrühma alagrupi
spetsialistid, teadlased,
koolitustega.
teadusmahukate ettevõtete
spetsialistid) koolitused
vastavalt 2016.a. valminud
koolitusvajaduse raportile
Koolitused Tallinnas ja Tartus, Korraldatakse kolm koolitust, mille tulemusena tõuseb osalejate
mille tulemusena paranevad
kompetents ja arusaam ajakirjanduse tegevusest.
vastastikused teadmised
Tegevuse sihtrühmade
(täpsemalt ajakirjanikud,
eelistatult teadusteemadega
töötavad ajakirjanikud nii
paberlehtedes, veebimeedias
kui ka ringhäälingus)
koolitused vastavalt 2016.a.
valminud koolitusvajaduse
raportile

4 koolitust, 40 inimest koolitatud

I-III

3 koolitust, kokku 20 koolitatut

I-III

TeaMe+

6.2.

TeaMe+

KOKKU TEGEVUS 6

51 459,45

2 koolitust, kokku 20 koolitatut

I-III

51 459,45

Teaduse populariseerimise edendamine

6.1.

Arvamusfestivalil on korraldatud teadusala või analoogne
teadusteemasid käsitlev aruteluala
Korraldatakse kahepäevane miks.ee suvekool teaduse
miks.ee suvekooli korraldamine
populariseerijatele. Suvekoolis osaleb ~70 inimest.
Arvamusfestivali teadusala

5 227,91

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49687,30

5 316,45

Korraldatakse kaks koolitust üle Eesti, mille tulemusel on paranenud
ajakirjanike oskused teadusteemasid kajastada nii, et need
auditooriumini huvitaksid, samas oleks teema kajastatud vigadeta.

KOKKU TEGEVUS 5
6.

28 638,00

Teaduskommunikatsiooni
koolitust saanud ajakirjanikud,
kommunikatsioonispetsialistid,
teadlased

Teadusajakirjanduse edendamine

TeaMe+

x

15 nooruurijat ja juhendajat

KOKKU TEGEVUS 4

5.

x

Korraldatud
teaduskommunikatsiooni
konverentside arv
2 päeva arutelusid, arutelusid
kuulamas kokku u 500 osalejat
1 kahepäevane suvekool, umbes
70 osalejat

Kulud kokku

35 443,00
sh otsene
personalikulu

sh partneri
kulud

sh kaudsed
kulud

I-III

1 600,00

x

x

II-III

15 000,00

x

x

26 265,75

8 405,00

1 260,75

7.
7.1.

Teaduse järelkasvu arendamine ja ühiskonna arenguprotsesside kujundamine tõenduspõhiseks ja läbipaistvaks
TeaMe+

7.2.
TeaMe+
KOKKU TEGEVUS 7
Horisontaalsed tegevused

Noorteadlaste arendamine

Korraldatud üritustel osalevate
noorte teadlaste arv

Kulud kokku

sh otsene
personalikulu

sh partneri
kulud

sh kaudsed
kulud

7. tegevus "Teadlaste avatud dialoog ühiskonnaga" lõppeb 2019. aasta detsembri lõpuga ning 2020. aastal ei jätku.

Teadlaste dialoog ühiskonnaga

TeaMe+ elluviidavate
tegevuste juhtimine

Kõik tegevused on ellu viidud vastavalt TeaMe+ toetuse andmise
tingimustele

HORISONTAALSED KULUD KOKKU
KOKKU EELARVE JA TULEMUSNÄITAJA (VV KORRALDUSE VÄLJUNDNÄITAJA)

I-III

24,40%

0,00

0,00

0,00

12 309,60

10 704,00

1 605,60

12 309,60
713 569,60

10 704,00
123 923,60

1 605,60
20 120,75

49 687,30

0,00

