
 

Kutsume osalema Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 

ProgeTiigri programmi koolitajate konkursil! 

 

ProgeTiigri programmi koolitusmaht on tänaseks kasvanud väga jõudsalt, mistõttu otsime 

juurde koolitajaid, kes on valmis õpetajatele läbi viima eri tasemega tehnoloogiahariduse 

valdkonna koolitusi (vt koolitusportfelli siit või Lisa 2 Koolituste nimekiri). Koolituste sisu osas 

lähtutakse ProgeTiigri programmi kontseptsioonist (vt kontseptsiooni siit) ja selle raames välja 

töötatud õppematerjalidest (otsisõna “progetiiger”).  

 

Konkursi eesmärgiks on leida ProgeTiigri programmi tehnoloogiavaldkonna koolitajaid HITSA 

koolitajate võrgustikku, Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja 

uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames väljatöötatud õppematerjalide  

tehnoloogiavaldkonna koolitajaid ning meetme "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate 

professionaalse arengu toetamine" koolitajaid perioodiks 01.01.2017-31.12.2017. 

 

Koolituste läbiviimiseks on võimalik kasutada HITSA seadmeid ja õppevahendeid. 

 

Koolitajalt ootame: 

● varasemat kogemust tehnoloogiaalaste koolituste läbiviimisel ja/või antud valdkonna 

õpetamisel koolis või huviringi juhendamisel; 

● oskust lõimida õppematerjali alus-, üld- ja kutsehariduse õppekavaga, tuua õppetööga 

seotud näiteid; 

● kompetentsi kohandamaks koolituse  õppematerjale vastavalt sihtrühma vajadustele. 

 

Eelistatud on koolitajad:  

● kellel on B-kategooria juhiload ja isikliku auto kasutamise võimalus;  

● kes on valmis koolituse läbi viima Eesti piires. 

 

Töövorm ja maksumus: 

● töö sisu on tehnoloogiahariduse valdkonna koolituste läbiviimine Eesti piires kuni 12 

liikmelistele koolitusgruppidele;  

● koolitajaga sõlmitakse raamleping ning makstakse töötasu ühe akadeemilise tunni (45 

minutit) eest 50 eurot (bruto), juriidilisele isikule arvega 66,90 € koos käibemaksuga. 

● raamlepingus ei lepita kokku kindlat töömahtu, töömaht kujuneb vastavalt 

koolitustellimusele; 

● koolitajale kompenseeritakse koolitusega seotud põhjendatud ja tõendatud sõidukulud 

ning kokkuleppel HITSA poolse projektijuhiga vajadusel ka majutuskulud. Täpsem info 

sõidukulude kohta on http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/vorgustik/muud-juhendid/; 

● peale koolituse lõppemist esitab Koolitaja HITSA projektijuhile koolituse aruande 

http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/vorgustik/materjalid-koolituse-labiviijale/ ning 

originaalallkirjalehed.   

 

Hindamine: 

● taotlusi hindab hindamiskriteeriumitest lähtuvalt Konkursi korraldaja poolt moodustatud 

hindamiskomisjon; 

● hindamine toimub kahes voorus: 

http://hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/opetajakoolitus
http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger
https://koolielu.ee/waramu
https://koolielu.ee/waramu
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/vorgustik/muud-juhendid/
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/vorgustik/materjalid-koolituse-labiviijale/


 

○ Esimeses voorus hinnatakse osalejate töökogemust, vaadates läbi kandideerija 

esitatud CV ja pädevusi tõendavad materjalid. Edukaks tunnistatakse enim 

punkte saanud osalejad. II vooru saavad edasi kandidaadid, kes saavad 

vastavalt hindamiskriteeriumitele vähemalt 12 punkti.   

○ Teises voorus viib koolitaja kandidaat läbi mikrotunni (Micro-teaching, 20 min 

lühikoolitus enda poolt valitud teemal tehnoloogiahariduse valdkonnas, mis 

viiakse läbi HITSA ruumides), mille järel otsustab hindamiskomisjon koolitaja 

sobivuse üle töötamaks HITSA tehnoloogiahariduse koolitajana. 

● hindamiskomisjoni otsused on kollektiivsed ja hindamiskoosolekud kinnised. Kõigi 

osalejate avaldustes esitatud informatsioonile tagatakse konfidentsiaalsus;  

● kõiki osalejaid teavitatakse kirjalikult nende osalemise edukuse kohta. 

 

Hindamiskriteeriumid: 

I voor 

● CV, kus on kajastatud viimase kolme aasta järgmised tegevused:  

○ õpetajana töötamise kogemus,  

○ täiskasvanute koolitajana töötamise kogemus, 

○ huviringide juhendamise kogemus, 

○ läbitud tehnoloogiaalased koolitused konkursi nimetatud valdkondades, 

○ isikliku auto kasutamise võimalus/juhiload, 

○ valdkonna-alased publikatsioonid 

● HITSA konkursiveebis https://konkursiveeb.hitsa.ee/ esitatavad tõendid allkirjeldatud 

tegevustele:  

○ alus-, üld- või kutsehariduse õppekava tundmine (tegevuste kirjeldus, mis 

tõendavad õppekava tundmist, näiteks õppetöö läbiviimine, õppekava arendus 

jne.);  

○ kandideerija poolt loodud koolitus- ja õppematerjalid (testid, esitlused, 

juhendmaterjalid jm);  

○ näited oma või teiste loodud tehnoloogiavaldkonna õppematerjalide kasutamise 

kohta õppetöös. 

● rohkem kui ühe ProgeTiigri programmis olevate koolituste/õppematerjalide koolitamise 

oskus/võimalus. 

 

CV ja ülalkirjeldatud pädevusi kinnitavad tõendid võivad olla esitatud ka e-portfoolio kaudu. 

Hindamiskriteeriumid on täpsemalt lahti kirjutatud dokumendis “Lisa 1 Hindamiskriteeriumid”.   

 

II voor  

Mikrotunni (Micro-teaching, 20 min lühikoolitus enda poolt valitud teemal tehnoloogiahariduse 

valdkonnas, mis viiakse läbi HITSA ruumides) läbiviimisel hinnatavad kriteeriumid: 

● koolituse eesmärgi ja/või tulemuse selgus 

● koolituse teema valdamine 

● kasutatud tehnoloogiliste vahendite valdamine 

● õppematerjalide sobivus 

● sobivate andragoogiliste meetodite valik 

● kontakt osalejatega ja nende kaasamine 

● võimalike probleemsete situatsioonide lahendamine 

● tugi ja tagasiside osalejatele 

● kas koolitus täitis eesmärgi 

http://hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/opetajakoolitus
https://konkursiveeb.hitsa.ee/
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/sonaraamat/e-portfoolio/
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/sonaraamat/e-portfoolio/
http://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Lisa%201%20Hindamiskriteeriumid.pdf


 

 

Konkursi korraldus: 

Koolitajate konkurss on avatud kolm nädalat alates 10. november kuni 1. detsember (k.a.) 

2016. Kandidaat esitab kandideerimistaotluse keskkonnas https://konkursiveeb.hitsa.ee/, 

logides keskkonda sisse ID kaardi või mobiil ID-ga (konkurss  “ProgeTiiger programmi 

koolitajate konkurss”). Taotlusesse lisatakse CV, hindamiskriteeriumite all kirjeldatud 

tõendusmaterjalid ja/või e-portfoolio link. Vahemikus 12. detsember kuni 30. detsember toimub 

konkursi II voor. Konkursi tulemustest teavitatakse osalejaid kirjalikult hiljemalt 06. jaanuar 

2017.  

 

Lisainformatsioon: 

Osalejatel on õigus saada konkursi korraldajalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi 

dokumentide ja teenuse sisu kohta.  

 

ProgeTiigri programmi sisuline info:  

Mari-Liis Peets 

ProgeTiiger programmi juht 

tel:628 5891 e-mail: mari-liis.peets[at]hitsa.ee 

 

Koolitustega seonduvad küsimused: 

Egle Kampus 

Koolitusvaldkonna juht 

tel: 651 0103 e-mail: egle.kampus[at]hitsa.ee 

 

Konkursiga seotud lisamaterjalid:  

● Lisa 1 Hindamiskriteeriumid  

● Lisa 2 Koolituste nimekiri 

● Lisa 3 Teenuse osutamise raamleping 

https://konkursiveeb.hitsa.ee/
http://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Lisa%201%20Hindamiskriteeriumid.pdf
http://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Lisa%202%20Koolituste%20nimekiri.pdf
http://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Lisa%203%20Teenuse%20osutamise%20raamleping.pdf

