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Projekti eesmärgid 

 

Milline oli õppe eesmärk, miks just seda õpetati? Mida sooviti, et õpilased projekti 
käigus õpiksid? 

I. Majandusõpetus ja ettevõtlusõpe 

Käesoleval ajal majandusõpetuse õppeprogrammid Eesti koolides kuuluvad 

mittetulunduslikule organisatsioonile Eesti Junior Achievement Arengufond, mis on 

rahastatud ettevõtete, fondide ja eraisikute poolt. Junior Achievementi eesmärk – 

noorte õpetamine vaba ettevõtluse aluste, äri ja majanduse arusaamise teemadel 

selleks, et valmistada ette väärikat vahetust vanemale põlvkonnale. Organisatsioon oli 

asutatud USA-s 1919. aastal, ja nüüdseks töötab Junior Achievement kohandatud 

variandis 75 maailma riikides. Eestis olid need programmid esmakordselt tutvustatud 

1993. aastal. Just sellest momendist algab majandusõpetuse õpetamine Eesti koolides. 
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Junior Achievementi programmid 10 aasta jooksul olid äärmiselt raskes õpetajate, 

õpilaste, ärimeeste, piirkondliku ja vabariikliku tasemete ametnike koostöös 

ümbertöötatud, täiendatud ja kohalike tingimustega kohandatud, peale seda olid need 

soovitatud kasutuselevõtmiseks koolide 1.-12. klassides Eesti Haridusministeeriumi 

poolt. Praeguseks need kujutavad endast järgmised õppemoodulid: 

***Algkooli programm  – 1.-6. klassid (The Elementary School Program)- 

On äri- ja majandussuunaks koolieelikutele kuni 6. klassi õpilastele. Programm jaguneb 

7 ossa. Osa „Meie ise“ annab iga isiku majandusrolli arusaama. Osa „Minu perekond“ 

vaatleb perekonna rolli piirkonna mikroökonoomikas. Osa „Meie piirkond“ arutab meie 

linna piirkonnas lahendatavaid majandusülesandeid ja võimalusi. Osas „Meie linn“ 

vaadeldakse kohalike ettevõtete majandusarengu küsimusi ja karjääri planeerimise 

võimalusi. Osa „Meie regioon“ uurib riigi- ja regionaalmajanduse majandusressursse. 

„Meie riik“ uurib ettevõtete tegevust ja riigi majandusprobleeme tervikuna. Osa „Meie 

maailm“ annab ülevaadet maailma majandusressurssidest, majandussüsteemidest, 

rahasüsteemidest ja kaubandusest. Iga osa on toetatud rikkaliku õppe-, näitlike ja 

abimaterjalidega nii õpilase, kui ka õpetaja ja ärikonsultandi jaoks. 

IKT -tehnoloogiad kasutatakse kõigis 7 osades interaktiivse treeningu „Ametiguru“ 

kaudu. Treening kujutab endast eestikeelset interaktiivset õppekeskkonda, mille 

raames saavad 1.-6. klassi õpilased lahendada väga huvitavaid ülesandeid rühmades ja 

individuaalselt erinevatel tasemetel, tutvudes erinevate erialadega, töö sisu ja 

tingimustega. Peale erialadega tutvumist õpivad venekeelsed õpilased aktiivselt, kiirelt 

ja efektiivselt eesti keelt. 

***Põhikooli programm -7.-9. klassid (The Middle Grades Program)- 

Majanduse kursus 7.-9. klasside õpilaste jaoks. Osa „Isiklik ökonoomika“ aitab õpilasi 

määrata kindlaks oma võimeid ja huvide ala, valida edasise tegevusala, õppida töökoha 

leidmise oskusi ning isiklike ja perekonna eelarve planeerimist. Osa „Ettevõte tegevus“ 

puudutab turumajanduse süsteemi peamisi tunnuseid ja ettevõte rolli selles süsteemis. 

Osa „Rahvusvaheline turg“ sisaldab informatsiooni erinevate rahvuste ja kultuuride 

sidemetest kaubanduse kaudu. Osa „Hariduse ökonoomika“ selgitab õppimise 

majandusliku kasu. Iga osa on toetatud rikkaliku õppe-, näitlike ja abimaterjalidega nii 

õpilase, kui ka õpetaja ja ärikonsultandi jaoks. 

IKT-tehnoloogiad kasutatakse kogu õppekursuse jooksul. Õpilased osalevad oma 

virtuaaltoote valmistamise ja müügiprotsessi virtuaalses majandusmodelleerimises ning 

uurimistööde ettevalmistamises kooli- ja riiklikul tasemel. IKT-d samuti kasutatakse 

oma äri ajamises õpilasfirmas (kirjavahetus, informatsioon, tellimused, 

dokumentatsiooni vormistamine, aruanded , reklaam, oma veebileht, skype jne). 

Gümnaasiumi programm – 10.-12. klassid (The High School Program)- 

Kursus 10.-12. klasside õpilaste jaoks. Kursuse „Majandus“ abil õpilased õppivad mikro-, 

makro- ja rahvusvahelise majanduse fundamentaalseid kontseptsioone. Kursus 

„Õpilasfirmade korraldamine ja tegevus“ annab õpilastele ülevaadet sellest, kuidas luua 

ettevõtet ja kuidas seda juhtida, kuna õpilased saavad ise 3-4 kuu jooksul alustada oma 

äriga koolis õpetaja ja ärikonsultandi juhendamisel. Need firmad on vabastatud 

maksustamisest. Äritreeningute osa „Juhtimise ja majanduse modelleerimine“ lubab 

õpilastel proovida oma jõudu virtuaalses keskkonnas ettevõtete juhtide rollis. Osa „Edu 

oskused“ aitab õpilasi arendada inimestevahelise suhtlemise oskusi ja töötada välja 
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võimalike töökohal tekkivate probleemsete olukordade lahendamismeetodeid. Osa 

„Karjääri planeerimine“ aitab õpilastel selgitada välja oma huve ja saada selgeks oma 

tuleviku õppe- ja töökohaga. Osa „GLOBE“ annab õpilastele võimaluse luua 

rahvusvahelist õpilasfirmat ja virtuaalselt töötada eksporti-importiga tegeleva firma 

juhi rollis. 

Iga osa on toetatud rikkaliku õppe-, näitlike ja abimaterjalidega nii õpilase, kui ka 

õpetaja ja ärikonsultandi jaoks. Kursuse käigus õpilase karjäär on planeeritud vastavalt 

oma huvidele ja vajadustele arvestades Eesti ja maailma hariduse- ja tööjõuturu 

vajadustega. 

Kõik ülalnimetatud programmid on meie riigi tingimustega kohandatud, läbisid 

praktilist kontrolli koolides ja neid pidevalt täiustatakse vastavalt õpilaste, õpetajate ja 

ärikonsultantide soovidele. 

IKT-d kasutatakse virtuaalses majandusmodelleerimises TITAN (õpilased ajavad 

virtuaalset äri, võistlevad internetikeskkonnas reaalsete konkurentidega linna-, riiklikul 

ja rahvusvahelisel tasemel), testide tegemine ja ettevalmistusmaterjalid on 

kättesaadavad MOODLE-keskkonnas, kooli- ja riiklikul tasemel uurimistööde 

ettevalmistamine. IKT-d samuti kasutatakse oma äri ajamises õpilasfirmas, s.h 

rahvusvahelises õpilasfirmas (kirjavahetus, informatsioon, tellimused, 

dokumentatsiooni vormistamine, aruanded , reklaam, oma veebileht, skype jne). 

Piirkondlikku majandusõpetuse olümpiaadi korraldatakse täielikult 

internetikeskkondades MOODLE ja TITAN ning just meie gümnaasiumis. IKT-

tehnoloogiad kasutatakse makroökonoomiliste näitajate virtuaalses ennustamises, 

mida korraldas riiklikul tasemel SEB Pank. 

II. Projektitegevuse alused 

Kui idee on olemas, aga raha ei ole, siis... 

On üldtunnustatud, et väikeäri vaadatakse tänapäeval kõikjal maailmas kohaliku ja 

rahvamajanduse arengu peamise tegurina. Just eraettevõtluses luuakse uute 

töökohtade peamist osa. Turumajandusele üleminekut läbi elanud Eestile tõi Euroopa 

Liiduga ühinemine uued võimalused töö- ja haridusturul ning äris. Väikese ja keskmise 

äri kasv ja konkurentsivõimelisus ning aina kasvav mittekommertsliku sektori mõju on 

praeguseks riigi heaolu j a riigi majanduse elusuutlikkuse määravateks tingimusteks. 

Väike ja keskmine äri, mittekommertslik sektor moodustavad käesoleval ajal 97 % 

kõigist tegutsevatest ettevõtetest vabariigis, annavad tööd rohkem kui 51 % 

töövõimelisele elanikkonnale ja loovad 50 % riigi sisemajanduse koguproduktist. 

Väikese ja keskmise äri mõiste taga on konkreetne inimene – ärimees ideega, kes 

alustab oma äri, arendab ja täiustab seda. Kuid algust teha ei ole lihtne, seda enam on 

raske mitte ainult lihtsalt töötada ja eksisteerida, aga ka edasi minna. Äriprojekt on oma 

äri loomise, edendamise ja juhtimise alus. 

Sõna „projekt“ on moekas, see on kindlalt lisandunud meie sõnavarasse, kuid vähesed 

saavad selle tähendusest aru. Ja väga vähe on neid, kes on olnud edukas projektide 

koostamises, edendamises ja edukate projektide arendamises.  

Edukate projektide kirjutamise oskusi vajatakse tänapäeval praktiliselt kõikides 

inimtegevuse ja elu sfäärides, mitte ainult väikeses ja keskmises äris ning 
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mittekommertslikus sektoris. Kuidas õieti planeerida projekti nimetusega „Pulmad“, 

kust noortel võtta raha selle projekti realiseerimiseks, kuidas edukalt arendada selle 

suurepärase projekti ideed? Ja siin kindlasti lähevad kasuks projektitegevuse oskused ja 

kogemused. 

Noorel inimesel tuleb tihtilugu alustada ja viia läbi üheaegselt mitu projekti, mis 

võimaldavad tal kindlustada oma koha elus ja liikuda edasi. Projektide kirjutamise 

oskused on saanud äärmiselt vajalikeks praeguste noorte jaoks.  

Pakkudes valikainena õppeainet „Projektitegevuse alused“, Narva Soldino Gümnaasium 

tegutseb kaasaegselt ja annab kooli õpilastele õppeprogrammi, mis lubab neil õppida 

selgeks oma elu planeerimist, õpib mitte karta midagi ette võtta, kasutades siinjuures 

koolist saadud projektitegevuse oskusi. 

Ainekava „Projektitegevuse alused“ on kohandatud meie riigi tingimustega, ta on 

eksperimentaalne ja loominguline, õppeprotsessi käigus see hakkab uuenema vastavalt 

kooli juhtkonna, pedagoogide, õpilaste ja nende vanemate soovidele. 

Õppeprotsessi käigus kasutavad gümnaasiumi õpilased IKT-d informatsiooni ja 

koostööpartnerite otsimisel, projektide tegemisel ja elluviimisel, aruannete 

vormistamisel ja presskonverentside korraldamisel koolis ja linnas, õppeekskursioonide 

ettevalmistamisel ja videokonverentside korraldamisel. 

III. Karjääri planeerimine 

Karjääri planeerimine on pidevalt arenev protsess, mis võimaldab inimestel töödelda 

saadud isiklikku informatsiooni, korraldada ja kasutada seda selleks, et õppida rohkem 

tundma töömaailma ning inimeste ja töömaailma vahelistest suhetest. Antud protsess 

algab tavaliselt varakult, kui väikelastel küsitakse: „Kellena tahad töötada, kui 

täiskasvanuks saad?“ See küsimus sisaldab tähtsat informatsiooni: esiteks, lapsed 

saavad teada, et nemad kellekski saavad. Teiseks, et neil on valik. Perekond, keskkond, 

kool, ühiskond – kõik see avaldab mõju valitud eluteele ja tehtud valikule. Karjääri 

areng ei peatu tööle asumisega. Meie jätkame arengu ja muutume, selline on meid 

ümbritsev maailm. Eelmise sajandi lõpu ja jooksva sajandi alguse teineteist vahelduvad 

sündmused nõuavad meilt, et vaataksime elule teisiti, seades meile pidevaid nii 

professionaalseid, kuid ka isiklikke väljakutseid. Järelikult on karjääri planeerimise 

protsess kogu elu kestev protsess. 

Pakutud õppekava on üles ehitatud põhimõttel, et inimese karjäär nõuab nii 

informeeritust, kui ka asjade olemusse süvenemisvõimet. Õpilastele nõutakse, et 

nemad oleksid võimelised informatsiooni hinnata ja otsustada, kuidas see vastab oma 

tuleviku nägemisele. Õppekava aluseks on karjääri planeerimise viis põhimõtet, mis on 

töös noortega kõige efektiivsemad: „Pidev muutus”, „Pikaajaline õpe”, „Järgi oma 

süda”, „Rõhk protsessil”, „Liitlaste kaasamine„. Õppekavas kasutatakse selliseid 

õppemeetmeid, nagu: loeng, rollimäng, diskussiioon, rühmatöö. 

Õppeprotsessi käigus kasutatakse IKT-d informatsiooni otsimiseks, tööks elektroonses 

CV-keskuses, motivatsioonkirjade ja CV-de vormistamisel ja saatmisel, kirjavahetuse 

käigus ülikoolide ja potentsiaalsete tööandjatega. 
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Projekti tegevuste kirjeldus 

 

 

 

1. TITAN – virtuaalse õppeäri ajamise virtuaalne keskkond 

2. Moodle – testid, õppematerjalid 

3. Õpilasfirmad – töö õpilasfirmas 

4. SEB Pank – makroökonoomiliste näitajate ennustus 

5. Majandusõpetuse olümpiaad – piirkondliku majandusõpetuse olümpiaadi 

korraldamine gümnaasiumi IKT baasil keskkondades MOODLE, TITAN 

6. TITAN linna-, riiklikud ja rahvusvahelised võistlused – äri virtuaalne 
majandusmodelleerimine 

7. Ametiguru – erialade, töö sisu ja töötingimuste tundmaõppimise internetipõhine 
õppekeskkond 

8. CV-keskus. Informatsiooni otsimine, töö- ja haridusturu uurimine, CV-de ja 

motivatsioonkirjade koostamine 

9. Töö koostööpartneritega –  Eesti ülikoolidega, EÕAS 

10. Internet-infoallikad – kasutatakse kõigis ülalloetletud punktides 

11. Virtuaalne infokeskkond kis.hm.ee – koolisiseseks infovahetuseks, õppekavade ja 
tunniplaanide tegemiseks 

 

Projekti planeerimine ja 
seotus õppekavaga 

Millest tuli idee? Mis oli projekti saavutamiseks vajalik? Milline oli planeerimisprotsess? 
Milline on seos riikliku õppekavaga?  

Selleks, et idee tekiks ja realiseeruks, on vajalikud 2 tingimust: vajadus ja piisavus. 
Esimene tingimus oli gümnaasiumis tagatud õpilase sotsiaal-majandusliku harituse 

vajadusega tema konkurentsivõimelisuse tõstmise eesmärgil töö- ja haridusturul. 

Piisavuse tingimus koosneb kahest osast. Esimene osa on idee kindlustamine materiaal-

tehnilise baasi ja personaliga. Antud ülesandega tuli gümnaasium toime tänu 
Tiigrihüppe projektidele ning linna ja riigi toetusele. Gümnaasiumis on 84 

personaalarvutit, sealhulgas 19 sülearvutit, interaktiivsed koolitahvlid, projektorid, 

printerid, skannerid, internetiside EEnet, WiFi, renoveeritud ja varustatud 12-kaohaline 
arvutiklass, mida kasutatakse 8 tundi päevas. Arvutiklassi kasutatakse õppetundide 

korraldamiseks ning võistlustes, konkurssides ja olümpiaadides osalemiseks, projektide 

korraldamiseks. 2006. aastal asus gümnaasiumisse tööle koolitatud, haritud ja 

motiveeritud majandusõpetuse, projektijuhtimise ja karjääri planeerimise pedagoog-
metoodik. Pedagoogil on mitmekülgne haridus: Peterburi Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool, 

eriala „Tehnikaainete pedagoog“ ja Tallinna Tehnika Ülikool, eriala „Logistika“. Idee 

realiseerimise piisavuse tingimuse teine osa on ülalnimetatud õppeainete õppekavade 

olemasolu ja nende seos riikliku õppekavaga. Selliseid võimalusi pedagoogi õppekavade 
ja õppematerjalide tagamisel annab majandusõpetuse õpetamise vabariiklik keskus 

„Eesti Junior Achievement“. 18 aastat õpetati neid õppeaineid eestikeelsetes koolides 

valikõppeainetena ja kasutati läbivate teemade realiseerimiseks. Kuid praegu uues 
riiklikus õppekavas on antud õppeained kooli põhi- ja gümnaasiumiastme kohustuslike 

kursuste hulgas läbivate teemade ja valikainete kaudu. Seda võib näha ka meie kooli 

õppekavas: http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=501  
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Õppemeetod, projekti 
juhtimine 

 

 

 

 

Milline oli uudsus õppemetoodikas? Millised olid õppimise eemärgid?  

1. Linna-, riikliku ja rahvusvahelise taseme õppetunnid, olümpiaadid ja konkursid 
keskkonnas Moodle 

2. Linna-, riikliku ja rahvusvahelise taseme õppetunnid, olümpiaadid ja konkursid 
virtuaalses majandusmodelleerimise keskkonnas TITAN 

3. Õpilasfirmade asutamine ja tegevus, osalemine linna-, riikliku ja rahvusvahelise 
taseme õpilasfirmalaatades  

4. Kohtumised ja testimine TÜ ja TTÜ karjäärikeskustes, karjääri planeerimise 

virtuaalne keskkond veebilehel innove.ee 

5. Linna- ja riikliku taseme õppetunnid ja konkursid virtuaalses õppekeskkonnas 
Ametiguru 

6. Õppesõidud, õppevisiidid, õppeekskursioonid 

Uudsete õpetamismeetodite peamine eesmärk seisneb selles, et teha õpilase 
tegevust õppeprotsessis aktiivsemaks, õppetunni nagu „ühe näitlejaga teatri“ 

dialoogidega interaktiivseks teatriks muutmine. Õpetaja on nagu koori dirigent, kes 

ühelt poolt ootab publikult aplausi, teiselt poolt aga tuleb koori (õpilaste klassi) 
sundida tulemusi saavutama. Just uudsed ja aktiivsed õpetamismeetodid 

võimaldavad õpilasel kiirelt ja efektiivselt omandada materjali. „Tehes, õpi!“ – 

selline on meie õppimise põhimõte. 

Projekti realiseerimine näitas, et projektijuhtimine oli optimaalne, efektiivne ja 
põhjendatud. 

Kasutatud IT vahendid 
riistvara, tarkvara 

Milliseid IT vahendeid kasutati ja kuidas? Kas IT vahendeid kasutati ka koolist väljapool? 
Kas kaustatud infotehnoloogia vahendid on projektile sobilikud ning kasutatud 

optimaalselt?  

Riistvara - 84 arvutit, s.h 19 sülearvutit, multimeediaprojektorid – 23 tk, skannerid – 7 

tk, printerid – 21 tk, interaktiivsed tahvlid – 1 tk, videomakid ja audiosüsteemid -31 tk, 

mikroskoobid koos arvutiga – 1 tk, mikroskoobid – 30 tk, programmeeritud koolikell, 
kooliraadio, televiisor – 3 tk, internetiühenduse vara, WiFi , programmeeritud IP-

telefonid, kooli infotabloo, muusikasüsteemid, internetühendus EENET, valguskaabel 

FIBER, kbps 25000. 

Tarkvara (koos litsentsidega) - Windows 7.0, HP, Linux, Microsoft Office 2003, 2007, 
Mozilla, õppeprogrammid (CD, DVD), HAVIKE (MOODLE, Limesurvey, Wordpress) ,e-
kool, EHIS, KIS,andmebaas My SQL (phpMyAdmin). 

 

Õpilaste kaasatus, 
hindamine 

 

Probleemi püstitus õpilastele, nende kaasatus ja tagasiside. Õpilaste 

hindamismetoodika.  

IKT-tehnoloogiad võimaldavad täpselt ja süsteemselt panna õpilastele eesmärke, 
suunata tema õppetegevust eesmärgi saavutamiseks ja saada tagasisidet, teha analüüsi 

ja korrigeerimist ning seejärel alustada protsessi uuesti. See tähendab, et IKT-

tehnoloogiad lubavad korraldada õppeprotsessi PDCA-tsükliga: eesmärgista, kavanda, 
täida, analüüsi. Kui õpilane võtab sellise iga tegevuse korralduse omaks, siis kooli 

lõpetamisel on tema piisavalt konkurentsivõimeline töö- ja haridusturul. Tema 

kompetentsid, tulemused, olukordadega hakkamasaamise ja adapteerimisoskus, oma 

oskuste ja võimaluste tundmine aitab hoida konkurentsivõimet optimaalsel tasemel. 
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IKT-tehnoloogiad võimaldavad kiirelt, efektiivselt ning tagasiside saamise ja 
kommentaaridega hinnata õpilast, maksimaalselt välistades subjektiivset inimtegurit. 

See on samuti oluline asjaolu õpilase motiveerimisel. Õpilane usaldab arvutit, kuid ei 

usalda inimest. Meie gümnaasiumis antud projekti raames kasutatavad 
hindamismeetodid lähtuvad gümnaasiumis kasutusel olevate virtuaalsete 

õppekeskkondade võimalustest. 

 

Projekti tulemused ja mõju 
 

Mida projektiga saavutati? Projekti mõju õpilastele ja koolile. Kuidas projekti saaksid 
kasutada teised? Kas teisi õpetajaid, koole on kaasatud? 

Gümnaasiumi juhtkond tunnistas Jelena Vassiljevat meie gümnaasiumi praegu parimaks 

e-õpetajaks. See tunnustus motiveeris ka teisi õpetajaid. Praegu kõikidel pedagoogidel 

on täidetud vajaduse ja piisavuse tingimused efektiivseks IKT-tehnoloogiate 
kasutamiseks õppeprotsessis ja klassivälise tegevuse korraldamisel. Meie pedagoogid 

toimekalt kasutavad gümnaasiumi IKT võimalusi õppeprotsessi aktiveerimiseks. 

Projekti käigus loodud materjale (testid, programmid, loengud, presentatsioonid), 

katsetatud ja juba tulemusi andnud õpetamismeetodeid aeg-ajalt esitatakse ja 
soovitatakse kasutamiseks gümnaasiumi, linna ja riigi pedagoogidele teematilistel 

päevadel, koolitustel, konverentsidel, võistlustel ja avatud uste päevadel. 

Mis puudutab õpilasi ja vanemaid, siis gümnaasiumil on nende igakülgne tugi  IKT-

tehnoloogiate kasutamisel õppeprotsessis ja see võimaldab aktiivsemalt kaasata 

õppeprotsessis tähtsaid osalejaid efektiivsesse töösse. Antud projekti raames 
õppeprotsessis modelleeritud konkurentsivõistluses teab ja mõistab õpilane oma 

võimalusi, seab endale eesmärke, töötab nende saavutamise nimel ja hindab tulemusi. 

Antud projektis osalenud õpilastel on suurem loomisvõime, nemad enam ei taha 

arhailist õppeprotsessi korraldust ka teistel õppeainetel. Nemad ise kaasavad õpetajaid 
ja vanemaid uute õpetamis- ja õppimisvormide loomisse. Räägitakse, et asjad on 

liikuma hakanud. 

 

Lisad, allikad, viited 
veebilehtedele 

 

1. www.soldino.edu.ee - Narva Soldino Gümnaasiumi koduleht 

2. www.ja.ee - Eesti Junior Achievement 

3. www.moodle.ee – virtuaalne õppekeskkond 

4. www.cv.ee – virtuaalne tööbörs ja infoportaal 

5. https://kis.hm.ee - koolisisene infosüsteem 

6. http://oldtitan.ja.org/ - majandusmodelleerimise virtuaalne õppekeskkond 

7. http://www.ja.org/titan/training/JA-Titan-InterfaceWeb.html - 

majandusmodelleerimise virtuaalne treeningukeskkond 

8. http://www.ja.ee/3444-titani-euroopa-voistlus-2011/ - virtuaalsed Euroopa 
majandusvõistlused majandusmodelleerimise virtuaalkeskkonnas 

9. http://www.ja.ee/titan/eesti-titan-2011/ - majandusmodelleerimise 
virtuaalkeskkond 

10. www.ametiguru.ee - õppekeskkond 

11. http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=501 - Narva Soldino 

Gümnaasiumi uue õppekava eelnõu 
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12. www.ekool.ee – e-kool 

13. www.innove.ee - Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus 

14. www.ttu.ee ,www.ut.ee,www.tlu.ee- vastuvõtukomisjonid 

 


