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1. Inseneriklubi eesmärgid ja nende rakendamine 

 

 
 
 
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi (RVG) inseneriklubi sihtgrupiks on kõik huvilised 5.-12. klassi 

õpilastest. Eesmärk on äratada noortes huvi tegeleda erinevate valdkondadega, mis insenerile 

olulised on – lisaks erialastele tegevustele ka reaalteadustega ja võõrkeeltega. Selle tegelemise 

läbi antakse noortele vajalik ettevalmistus tulevaseks insenerikutse omandamiseks. 
 
 
Mõistagi ei saa üldhariduskool anda täielikku ettevalmistust insenerikutseks, ent seda saab anda 

osaliselt – tekitada püsivat huvi ja motivatsiooni tegeleda erinevate tehniliste küsimuste 

lahendamisega ja seeläbi ka ise midagi luua või täiustada. See kõik teenib eesmärki, et õpilane 

läheks õppima inseneriks ja jääks Eestisse seda valdkonda arendama. 
 
 
 

1.1. Tegevused ja meetodid 
 
 
 
Insener on ennekõike praktiliste oskustega ja seetõttu on praktilised tegevused ka inseneriklubis 

põhilised. Suur osa tegevusi on seotud 3D joonestamisega (programm Solid Edge), selle juures 

kasutatakse ka CNC-freespinki. 
 
 
Lisaks on klubis teine suur valdkond - robootika. Alustamiseks kasutatakse Lego NXT robotit, 

sealt  edasi  juba AVR-mikrokontrolleritel  põhinevaid  iseehitatud  roboteid,  mis  võistlevad  ka 

Robotexil, üle-Eestilisel robootikaolümpiaadil. Lego NXT roboteid laiendavad õpilased ka 

mitmete   täppisteaduslike   anduritega   (temperatuur,   pH-tase,   pinge, voolutugevus,   ainete 

sisalduste (kontsentratsiooni) mõõtmised teises aines jne), millega annab tunduvalt tõsta 

integreeritust erinevate õppeainete vahel ja seeläbi arendada õpilast ja teda paremini ette 

valmistada tulevikuks. Klubi kaudu külastatakse erinevaid tehnikavaldkonna kõrgkoole ja nende 

laboreid  ning  tutvutakse  sealsete  võimaluste  ja  tehtud  töödega.  See  annab  selguse  edasise 

hariduse osas ja võimaluse valida edasiõppimise suund. 
 
 
Peamiseks meetodiks võib pidada Tallinna Tehnikakõrgkooli tunnuslausest tulenevat: „Parim 

õpetaja on praktika (Usus est magister optimus)―. Tõsi ta on – kui akadeemilises lähenemises 

püütakse teha teadust siis praktilises lähenemises püütakse seda teadust ellu rakendada. Seda 

peetakse ka innovatsiooniks ja eks insener peab eelkõige innovaatiline olema. 
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2. Praktilise tegevuse näited RVG inseneriklubist 

 
 
 
Praktilised tegevused võib jagada laias laastus järgnevalt: 

 
- vestlused ja diskussioonid RVG ruumides, 

 
- praktiline tegevus RVG ruumides, 

 
- külastused väljapool RVG-d. 

 
 
 
Vestluste käigus arutleme teemade üle, mis seotud inseneriks saamisega ja olemisega. Siin 

räägime ka erinevatest kutsestandarditest. Samuti vaadeldakse võimalikke kõrgkoole, kus 

inseneriks saamiseks vajalikku haridust saab minna omandama. Ka arutleme EAS-i ajakirjas 

„Inseneeria― kirjutatu üle – hea näide Eesti inseneripraktikast ja selle edenemisest. Lisaks 

analüüsime huvitavaid tehnilisi lahendusi, mida internetiavarustest leida võib. 
 
 
Praktilise tegevuse käigus tegeletakse enamasti Solid Edge programmi abil modelleerimise ja 

projekteerimisega.  Hiljuti  tekkis  võimalus  ka CNC-freespingi  saamiseks  kooli  ja  see  annab 

võimaluse ka projekteeritud detaile materjalist välja lõigata. 
 
 
Külastused väljapool RVG-d on seotud ennekõike ülikoolidega ja nende laboritega. Seal 

omakorda ei käida ainult vaatamas vaid on võimalik ka ise teha laboritöid (nt Tallinna 

Tehnikakõrgkooli  (TTK)  mõõtetehnika labor) või  proovida valmistehtud  lahendusi  (nt  TTK 

autolabor). 
 
 
Näited külastustest: 

 

TTK mõõtetehnika labor – õpilased viisid läbi praktilise laboritöö nihikute ja kruvikutega ning 

mõõtsid etteantud detaile, juuksekarva ja paberilehe paksust. Sai selgeks, mis on noonius. 

Praktiline auto konstrueerimine – see oli üks võimsamaid elamusi noortele huvilistele. Märkimist 

väärib asjaolu, et huviliste hulgas oli ka mitmeid gümnaasiumitüdrukuid. Nimelt on TTÜ ja TTK 

tudengid koos ehitanud tudengivormeli ja seda siis uudistamas käidigi. Räägiti selle auto 

projekteerimisest ja ehitamisest, materjalidest ning näidati erinevaid etappe sellest nii pildis kui 

videos. Samuti räägiti selle auto testimisest ja katsetamisest ja huvilistel oli võimalik ka 

vormelautosse istuda ja ise tunnetada piloodikabiini. 
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Paekivi loeng – noored huvilised tutvusid Rein Einastoga ja tema tegemistega ning 

väljapanekutega. 
 
 
Tootearenduse loeng – siin räägiti ja näidati väga erinevate insenerilahenduste teostusi, mis siis 

on juba loodud või loomisel. 
 
 
Garderoobi kujundus – peamiselt tüdrukutele suunatud loeng kus anti praktilisi nõuandeid 

moemaailmast ja räägiti rõivaste loomise (tehnilise disainiga) ning valmistamisega seotud 

protsessidest. 
 
 
Tehnoloogiapäevade   külastused   Tallinna   Reaalkoolis   –   koolivaheaegadel   korraldavad 

erinevad koolid üle Eesti tehnoloogiapäevi kus toimub tavaliselt kaks tegevust: robootika ja 

ehitus. Viimasel kahel üritusel on toimunud sildade ja linnamakettide konstrueerimine. 

Linnamakettide juures kasutatakse ka pisut elektroonikat – valgusfoorid, veepumbad, majakad, 

mis pannakse tööle eelnevalt arvutiga programmeeritud mikrokontrollerite abil. Kasutusel on nii 

LED-lambid kui mikromootorid. Veetakse ka torud veevärgi jaoks. Linnaku loomisel on töömaht 

ära jagatud 5 töörühma vahel, kes peavad ka omavahel koostööd tegema. Toimub väga täpne 

planeerimine ja ehitamine. 
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3. Ideed tulevikuks 
 
 
 
Üks autori arvates hea ja praktiline idee pärineb Tallinna Ülikoolist ja sealsest IKT-tudengite 

ettevalmistusest. Nimelt IKT-tudengite praktika on üles ehitatud ühiskonna erinevaid 

institutsioone simuleerides ja need omakorda tervikuks sidudes. Tudengid teevad tööd väikestes 

meeskondades ja peavad oma tegevuse dokumenteerima ja seda esitlema. 
 
 
TLÜ näitel moodustasid tudengid näiteks kooli, haigla, omavalitsuse, meediaosakonna, IT- 

osakonna jne. IT-osakond pidi tagama teistele internetiühenduse ja tehnilise toe, meediaosakond 

tegi kogu üritusest filmi ja valmistas menüüdega DVD sellest. Haigla võttis kasutusele iPatsiendi 

süsteemi Ester jne. Kuna tegemist oli IKT-valdkonna tudengitega, siis peamine rõhk oli IKT- 

alastel   tegemistel,   mis on   konkreetse   institutsiooniga   seotud.   Põhimõtteliselt   pidi   iga 

institutsioon püsti saama oma serveri, käima panema etteantud teenused, dokumenteerima oma 

tegevused enda serveris töötavasse vikisse. 
 
 
Sarnaselt võiks olla üles ehitatud ka inseneriks pürgivate noorte ettevalmistus. Selline 

simulatsioon ühendab endas erinevad õppeained üheks tervikuks ja sunnib neid praktikas 

kasutama. Siia juurde käib vigade simuleerimine ehk „torm― - juhendajad tekitavad tahtlikult 

probleeme ja koos õpitakse neid efektiivselt kõrvaldama. 
 
 
Samuti  peaksid  rahalised  ressursid  ja  firmade/ülikoolide  praktilised  võimalused  ühes  kohas 

kokku saama. Inspireeriv näide on võtta ettevõtete Siemens ja Bosch püüdlustest inseneride 

puuduse probleemi lahendada – juba lasteaedadest otsitakse tulevasi insenere. See tagab 

programmi algatajate sõnutsi nii praktilised võimalused kui ka rahalise ressursi tulevaste 

inseneride efektiivseks koolitamiseks. Firmad saavad oluliselt parema ettevalmistusega tulevased 

insenerid, mis omakorda aitab kaasa kiiremale tootearendusele ja seeläbi elukvaliteedi kui ka 

tööhõive tõusule. Siit omakorda võib edasi küsida, milline on Siemensi ja Boschi kutsesuunitluse 

arendus. Kuidas nad teevad kindlaks, milline laps sobib ehk siis kellel on eeldused ja kellel 

mitte. Vastust otsides võiks algatada taolisi koostööprojekte ka Eestis üldhariduskoolide baasil. 

Selleks tuleb leida need meetodid, millega lapsi efektiivselt testida ja andekatega edasi tegeleda. 

Samas ei tohiks siin ära unustada ja neid, kes on vähem andekad. Kõik ei saa olla insenerid – 

keegi peab neid innovatiivseid lahendusi ka ellu viima ehk siis oskustöölisi on samuti vaja. 
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Uued võimalused peituvad kutsehariduse ja insenerihariduse sünkroniseerimises: 

kutsehariduse lõpetanud peavad olema suutelised aru saama inseneride loodud joonistest, 

projektidest, mõttekäikudest. Oskustöölistena on inimesed, kes inseneride lennukad ideed 

ellu viivad. Firmad peaksid olema sellest huvitatud kuna, see tagab neile professionaalselt 

ettevalmistatud kaadri. 
 
 
Ideaalis võiks igas koolis olla mõni inseneri- või oskustööliste tekkele kaasa aitav projekt, 

kus osalevad ka ettevõtted. Selleks on koolides vaja heal tasemel projektijuhte, 

tehnosuhtlejaid (keda koolitab Infotehnoloogia Kolledţ), koolitajaid. Ka koolides 

tegutsevaid õpetajaid on vaja nõustada. Kõik koostöövõimalused eeldavad eelnevaid 

kokkuleppeid ning ühiseid arusaamu. 
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