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Eesti Teadushuvihariduse Liit kuulutab välja hanke projektile „IT-valdkonna 

populariseerimiseks praktiliste töötubade korraldamine ja läbiviimise tellimine“.  

Projekti läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine ja tõlkimine. 

IT-töötubade läbiviimiseks vajaminevate materjalide väljatöötamiseks korraldatakse konkurss 

sisutootja leidmiseks.  

Arveldamine sisutootjaga toimub vastavalt sisutootja tegutsemisvormile – füüsiline isik: 

käsundusleping: juriidiline isik: teenuste eest esitatav arve.  

Materjalide väljatöötamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest ja tingimustest: 

• Kokku töötatakse välja 10 ühikut materjali - 5 materjali algajate sihtrühmale ja 5 materjali 

edasijõudnute sihtrühmale. 

• Välja töötatud materjalid peavad sobituma kasusaaja sihtrühmale. 

• Välja töötatud materjalid on venekeelsed. 

• Välja töötatud materjalid on digitaalsed, kuid paberkujul väljaprinditavad. 

• Välja töötatud materjalid avaldatakse Liidu koduleheküljel ja on kõigile tasuta kasutamiseks 

kättesaadavad. 

• Välja töötatud materjalidele rakendatakse autoriõiguse litsentsisüsteemi Creative Commons® 

BY-SA 3.0 tingimusi. 

  

Lisaks tuleb arvestada ka IT-töötubade läbiviimise tingimusi. Materjalid peavad vastama 

tingimustele. 

IT-töötoad korraldatakse lähtudes järgnevatest aluspõhimõtetest: 

• IT-töötoad töötatakse välja kahele vanuselise piiranguta noorte sihtrühmale: algajad ja 

edasijõudnud. Kahele sihtrühmale orienteerumine tagab IT-töötubade läbiviimisel parema 

sihitamise, tõstab sisuliste tegevuste sobivuse kaudu töötubade kvaliteeti ning on oma sisult 

tulemuslikum ja suurema mõjuga. 

• Mõlemale sihtrühmale töötatakse välja 5 erineva tegevusliku sisuga IT-töötuba, mida 

rakendavad kõik läbiviijad; IT-töötubade sisus lähtutakse interdistsiplinaarsuse põhimõttest, 

kus haaratud on vähemalt 4 erinevat IT alavaldkonda: 

• kood ja programmeerimine 

• IT-graafika ja multimeedia 

• Robootika 

• digiturvalisus ja IT-süsteemide ohutu kasutamine 

• Kokku töötatakse sisuliselt välja 5x2 (10) IT-töötuba koos vajamineva juhendmaterjaliga 

hanketingimustes välja toodud sobivas keeles. 
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• IT-töötubade ajaline maht on seotud töötoa sihtrühma ja tegevuste sisust ning kestvus on 60-

90 minutit. 

• Praktiliste tegevuste osakaal on vähemalt 60%, kuid suure tõenäosusega on see vahemikus 

60-90%. Teoreetilisi teadmisi omandatakse praktiliste tegevuste käigus ja teoreetiliste 

teadmiste eraldiseisvat omandamist mittesobiva akadeemilise loengu vms vormis ei peeta 

metoodiliselt vajalikuks ning huvihariduslike haridusmetoodikate rakendamise kaudu 

efektiivseks. 

Pakkuja ootused Hankijale sisendite osas 

Pakkuja ootab Hankijalt järgnevaid sisendeid: 

● Kvaliteetne ja kiire omavaheline kommunikatsioon hanke läbiviimisel, hanketegevuste 

rakendamisel ning tingimuste täpsustamisel. 

Koos aktiga annab Pakkuja Hankijale üle materjalid .doc või .pdf formaadis ning lingi avalikult 

kättesaadavaks tehtud materjalidele. Loodud materjalid tuleb teha avalikult tasuta 

kättesaadavaks. 

Pakkumuste esitamine: 

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile mariliishenk@gmail.com. 

Pakkumus pealkirjastada „Muukeelsete juhendmaterjalide loomine".  

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on: 19. märts kell 12:00, 2023. 


