


Seminari pa evakava 

12. - 15.12.2022 toimunud seminaril 

oli korraldatud 15 sessiooni. Need 

hõlmasid kõiki projekti tegevuste 

olulisi aspekte, nagu rahastamine, 

aruandlus, juhtimine, levitamine, aga 

ka selle põhisegmenti – tarkmaja 

tehnoloogia õpetamismetoodika, 

juhendmaterjalide liigid ja loomu-

likult ka mudelite valmistamine. 

Terve päev pühendati VTSNS-i 

kogemustele tarkmaja mudeli 

ehitamisel ja selle toimimise 

demonstreerimisele klassiruumis. 

Näidati ja arutati mudeli erinevaid 

funktsioone. Partnerid esitlesid enda 

visioone oma koolidele sobivatest 

tuleviku tarkmaja mudelitest. 

 

Projekt algas ametlikult 15. oktoobril 2022 ja avakohtumine toimus veebis 
20. oktoobril. Kõik meeskonnad tulid kokku detsembri keskel Novi Sadis 

toimunud projekti seminarile ja 2. riikidevahelisele kohtumisele.  

Prõjekti partnerid 

 

Kuna meie Erasmus+ projekt kuulub 

kutseharidusvaldkonda, on kõik viis 

partnerit kutseõpet pakkuvad 

haridusasutused. Ühisprojekti 

algatamise idee tuli Serbiast Visoka 

tehnička škola strukovnih studija u 

Novom Sadu (VTSNS) kõrgkoolist ja 

see põhineb prof. Božo Ilić’I ideele 

luua tarkmaja õppemudelid mitmes 

elektrotehnika õppekava pakutavates 

koolides. 

Seejärel võeti ühendust naaberriigi 

Horvaatia tunnustatud kutsekooliga 

Elektrotehnička i prometna škola 

Osijek (ELPROS), kellele pakuti projekti 

koordineerida, mis võeti hea meelega 

vastu. Pärast oli idee edastatud 

mõnele partnerile varasemates 

projektides ja saadi positiivse vastuse 

veel kolmelt haridusasutuselt. Nende 

hulgas on Panevėžio Mokymo Centras 

(PMC) Leedus, Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus (IV) Eestis ja 

Baranya Megyei Szakképzési Centrum 

(BM) Ungaris. 

http://elpros.net/ 

https://vtsns.edu.rs/ 

https://www.paneveziomc.lt/  

https://kutsehariduskeskus.ee/ 

https://szakkepzesbaranya.hu/ 
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Seminaril esitleti VTSNS tarkmaja mudelit 



 

Vastuvõ tev asutus 

Visoka tehnicka skola strukovnih 

studija u Novom Sadu (VTSNS) on 

1959.a asutatud riigi kõrgkool, mis 

pakub professionaalseid teadmisi ja 

koolitust mehaanika, liikluse, elektri, 

IT, graafika ja kaitseinseneria 

valdkondades. 

Kõrgkooli bakalaureuse- ja magistri-

õppe programmid on koostatud 

vastavalt tööturu vajadustele. Sellel 

on ulatuslik kahesuunaline koostöö 

tööstusega, pakkudes ettevõtetele 

laia valikut teenuseid ja pakkudes 

oma õpilastele praktikakohti kõrge-

tasemelistes ettevõtetes. Praegu on 

VTSNS-is umbes 1800 üliõpilast. Kuna 

osa neist on pärit lähiriikidest, annab 

kool olulise panuse kogu piirkonna 

haridus-, sotsiaal- ja majandus-

arengusse. 

VTSNS on Serbia Rakendusõppe 

Akadeemiate Konverentsi (CAASS) ja 

Euroopa Kõrgharidusasutuste 

Assotsiatsiooni (EURASHE) liige.  

 

Ja rgmine riikidevaheline kõhtumine õn 

planeeritud 3. – 5. aprillil 2023.a  

Esimene isiklik riikidevaheline kohtumine (RK) ja teine kogu projekti jooksul kavandatud kuuest 

kohtumisest toimus Serbias, Novi Sadis kohe pärast projekti seminari. Selle üheks peamiseks 

väljundiks on kõigi ette nähtud tegevuste elluviimiseks moodustatud ekspertrühmade täielik 

nimekiri, mis seab üksikisikutele vastutuse ja võimaldab koostööd erinevatest partnerkoolidest 

pärit rühmaliikmete vahel. 

Samuti leppisid partnerasutuste koordinaatorid kokku finantsaruandluse viisid ja määrasid 

järgmise TM-i selle aasta aprilli algusesse. Tegemist on hübriidkohtumisega, kuna kaks partnerit 

(PMC ja IV) kohtuvad Eestis, Sillamäel, ülejäänud kolm (ELPROS, VTSNS ja BM) aga Ungaris Pécsis. 

Kahe rühma vahel toimuvad veebiseansid. Võtmeteemadeks on tegevuste edenemine, koostöö 

tarkmaja tööstussektoriga, sõlmpunktide arendus ja mobiilirakenduste tehnoloogiad. 
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Projekti õppemeetodiks on pakutud segaõpet 

(s-õpe). Seda nimetatakse ka hübriidõppemee-

todiks, kuna see segab traditsioonilist näost 

näkku õpetamist, kui nii õpetajad kui ka 

õpilased on ühes klassiruumis, ja Interneti või 

muude digitaalsete vormingute kaudu 

toimuvat veebipõhist õpet. 

Selle eduka rakendamise võti on leida õppetöö 

ja arvutitöö õige proportsioon vastavalt tege-

likele oludele praktikas. 

See õppemeetod aitab parandada digitaalset 

kirjaoskust, mis on sageli töö saamise eeltingi-

mus. Sellest tulenevalt kaasavad õppeasutused 

oma haridussüsteemi s-õppe ning selle kasu-

tamine põhikoolis ja keskkoolis levib pidevalt. 

Pealegi tunnevad noored juba varajases eas 

mugavalt tehnika, arvutite ja mobiilsead-

metega ning peavad neid oma elu lahutama-

tuks osaks.  

 

Kõhustuslik segaõ pe 

Seminarile järgnes 2. riikidevaheline kohtumine (RK)   Direktor Branko Savić seminaril Novi 
Sadi linnas   

Kolleegid Ida-Virumaalt tutvustasid uut 

kursust ja s-õppe eeliseid  



Tarkmajade Tõ õ stus 

Tänapäeval kujundatakse nii elamud 

kui ka ärihooned sageli nutikate 

ehitistena või muudetakse tarkmaja 

tehnoloogiate abil traditsioonilistest 

nutikateks. 

Automatiseeritud targad süsteemid 

loovad optimaalsed ümbritsevad 

tingimused läbi temperatuuri, 

niiskuse, ventilatsiooni ja valgustuse 

juhtimise valitud piirkonnas. Seejärel 

tuvastatakse ka tulekahju, suitsu ja 

sissemurdmist. Samuti saab juhtida 

avatud ruume, mis hõlmavad näiteks 

niisutamist. Tulemuseks on alati ühelt 

poolt suurem ohutus ja teiselt poolt 

väiksemad hoolduskulud ning energia

- ja veekulu. 

Tarkmajade valdkonnas tegutsevate 

ettevõtete arv kasvab pidevalt. 

Suurimate loendi, sealhulgas Google, 

Amazon, Apple ja teised, leiate 

aadressilt https://techedged.com/

best-smart-home-companies/  

 

 

Smart Tõuch, Osijek, Hõrvaatia  

2022.a detsembris Novi Sadis toimunud projekti seminari käigus oli üheks selle osalejaks 

tudengimeeskonna liige Igor Tarbuk, kes oli selle aasta alguses osalenud VTSNS tarkmaja mudeli 

ehitamisel. Nüüd töötab Serbias asuvas inseneeria ettevõttes ION Solutions, milles tegutseb 

piirkondlikult. Tema ettekanne sisaldas jalgpalliväljakuga spordirajatise äriprojekti kirjeldust. 

Ettevõte on välja töötanud ka oma tarkvara andmete kogumiseks ja automatiseerimise 

juhtimiseks, mis toetab kõiki olulisemaid tarkmaja protokolle ja pakub klientidele soovitud 

funktsioone. Lisateavet leiate aadressilt https://www.ionsolutions.net/en/ 

Projekti 1.7 tegevuse “Koostöö tarkmaja 

tööstusega” raames külastasid Smart Touchi 

esindajad Elektrotehnička i prometna škola 

Osijekit. Ettevõtte meeskond pakkus projekti 

elluviimisel tuge ja oskusteavet. Nende 

automaatikainsener Zvonko Pejaković pidas 

õpilastele ja õpetajatele loengu tarkmaja 

tehnoloogiast. 

Kohalolijatel oli võimalus näha, kuidas nende 

elu- või töökeskkonda saab parandada, 

kasutades valdkonna avatud standardeid KNX 

ja Control4. See tähendab, et standardid 

toetavad erinevaid komponente ja tootjaid, 

mis muudavad nendel põhinevad tarkmaja 

süsteemid jätkusuutlikuks. 

Tarkmaja tehnoloogiad pakuvad arvukalt 

isikupärastamisvõimalusi, nagu hääljuhtimine, 

mis võib puuetega inimesi tohutult aidata, 

samuti on kütte või jahutuse optimeerimine 

kodu energiatõhusamaks muutmiseks, 

mitmed valve- ja turvavõimalused, et muuta 

hoone erinevate riskide eest kaitstuks ja palju 

rohkem. Üksikasjad ettevõtte kohta on 

saadaval aadressil https://www.smart-

touch.hr/work/ 
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Loengust ELPROS’is, 12. jaanuar 2023  

ION Sõlutiõns, Nõvi Sad, Serbia 

Igor Tarbuk ION Solutions’ist seminaril Novi Sad linnas  



Peale Novi Sadis kavandatud tegevuste lõpuleviimist külastasid meeskonnad 
Leedust ja Eestist oma pikaajalist partnerkooli Horvaatias.  

Tarkmaja mudelite kui õppevahendite abil 

järgivad õpilased teaduse ja tehnoloogia 

kaasaegseid suundumusi ning omandavad 

täiustatud ja toimivaid teadmisi ning oskusi, 

mida nad rakendavad töökohal ja igapäe-

vaelus. Baranya County Szakképzési Centrumi 

projektimeeskond valmistab ette tarkmaja 

klassiruumi kujundust. 

Plaanis on toota pööratavaid ja seinale 

monteeritavaid plaate. MüDN56 liitmi-

kukarbid saab paigutada tahvlitesse ning 

elektrijuhtmestiku saab kujundada nagu päris 

majas. Tahvlitel on kuus stsenaariumit. Lisaks 

tehakse tsentraalne korterijaotuskilp. 

Tahvlitele prinditakse perspektiivpildid, millest 

igaüks esindab ühte tarkmaja segmenti. nt 1. 

esik, 2. trepihall, 3. elutuba-köök, 4. hoov, 5. 

garaaž ja 6. vannituba-wc. 

Planeeringu alusel on koolis valitud teatud 

nõuetele vastav klassiruum alljärgnevalt: 

 Sobiv elektrivõrk; 

 Suur põrandapind; 

 Suured vabad seinapinnad; 

 Rajatud lokaalne arvutivõrk; ja 

 Lähedal panipaik. 

Hetkel tegeleb meeskond tahvlite tehnilise 

projekti ja stsenaariumitega, vajalike ehitus-

materjalide määramisega ning hankeallikate 

otsimisega.  
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Mõdellide lõõmise esialgsed plaanid 

Osijeki ku lastus inspireerib uusi 
liikumisvõ imalusi 
Meie kolleegidel Panevėžio Mokymo Centras'est ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest oli või-

malus külastada 2022.a detsembris Horvaatias Osijekis koordineerivat organisatsiooni ELPROS. 

Tutvuti kooli infrastruktuuriga, vestleti õpetajate ja direktor Antun Kovačićiga. 

Kuna ELPROS pakub suurepäraseid tingimusi nii õpilaste kui ka õpetajate koolituseks ja prak-

tikaks, tekkis külalistel kohe huvi õpirännete korraldamise võimaluse vastu, sest tegemist on väga 

hästi varustatud ja kõrge reitinguga IT-le, automaatikale, robootikale, e-kommunikatsioonile ja 

elektripaigaldisele keskendunud kutsekooliga.  

 

Tahvlite paigutus tulevases tarkmaja 

klassiruumis Baranya Megyei 

Szakképzési Centrumis, Ungaris  

ELPROSi direktor koos projektipartneritega nüüdisaegses laboris  

Prõjekti kõõrdinaatõrist 

2018.a nimetati ELPROS regionaalseks 

elektrotehnika ja IT valdkonna kom-

petentsikeskuseks. Eesmärk on soodus-

tada koostööd kohalike tööandjate, 

kõrgkoolide, ametiühingute ja ühendus-

tega ning võimaldada kvaliteetset 

haridust ja koolitust kombineerituna 

töökohapõhise õppega. 

Kahe Euroopa Regionaalarengu Fondist 

ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud 

projekti koos ligi 10 miljoni euro 

väärtuses projekti tulemusena on 

ELPROS täielikult renoveeritud ning äsja 

sisustatud laborite ja töökodadega 

kaasaegne kutseõppeasutus, mis 

valmistab õpilasi ette Euroopa tööturule, 

pakkudes neile ajakohaseid teadmisi ja 

oskusi, samuti toetades oma töötajaid 

oma erialaste pädevuste ja uuenduslike 

lähenemisviiside arendamisel 

õpetamisel.  




