


Palun kasutage täisnime ja pilti

Nime saad muuta oma pildi juures olevalt nupult

Kui ei kuule, vajuta all vasakul nurgas "Join Audio"

Probleemide korral saada Tallinna Ülikoolile privaatses chatis
sõnum

Küsimused esita avalikus chat'is

Kõik täpsustavad /vastusteta jäänud küsimused saada 
koolitus@tlu.ee või exu@tlu.ee



otsetee era- ja avaliku sektori ning 
ülikooli teadlaste ja tudengite vahel

Enterprise X University



Millal peaks 
tulema?



Kui on vaja:

… teaduslikku valideerimist

… lahendada homseid teemasid

… võimendust partnerite / finantside osas

Soov arendada tuleviku tööjõudu



Janika Leoste

Haridusinnovatsiooni tippkeskuse 
analüütik, õpperobootika 

nooremteadur, EDUSPACEi projektijuht
leoste@tlu.ee



Innovatsioonimudelid



Innovatsiooni-
mudel

Protsess Huvirühmade
kaasatus

Teabe
jagamine

Võtmesõnad

Suletud Lineaarne Madal Hoitakse
organisatsiooni
sees.

Suletud,
lineaarne, jäik, 
koostöövõimetu

Avatud Paindlik,
iteratiivne

Kõrge Kasutab ära
organisat-
siooniväliseid
teadmisi

Avatud, paindlik, 
koostöine

Suletud vs avatud innovatsioon



Innovatsioonimudeleid

Innovatsiooni difusiooni teooria (DOI) 
Rogers (1962, 2003) 

Tehnoloogia aktsepteerimise mudel (TAM) 
Davis (1989)

Tehnoloogia-organisatsiooni-keskkonna raamistik (TOE)
DePietro, Wiarda, Fleischer (1990)

Ühendatud tehnoloogia aktsepteerimise ja kasutamise teooria (UTAUT)
Venkatesh et al. (2003) 

Huvipõhine adoptsioonimudel (CBAM) 
Hall, Hord (1987) 

Tehnoloogilis-pedagoogilise sisu teadmised (TPACK)
Koehler, Mishra (2005)



Innovatsiooni difusiooni teooria

Rogers (1962, 2003) 



Kuidas kasutajad uue tehnoloogia 
omaks võtavad?

Davis (1989)



Omaksvõtt sõltub toote
“tajutud kasulikkusest” ja 
“tajutud kasutuskeerukusest”.



Omaksvõttu
mõjutavad ja 
ennustavad 
tegurid

DePietro, Wiarda, Fleischer (1990)



Ühendatud tehnoloogia aktsepteerimise ja 
kasutamise teooria

Venkatesh et al. (2003)



6 faktorit hariduses

Isikuga seotud
Teadmised, oskused, kogemus, avatus jm iseloomustavad innovatsiooni omaksvõtvaid ja kasutama hakkavaid indiviide

Tehnoloogiaga seotud
Tehnoloogia lihtne kasutatavus, ühilduvus, järeleproovitavus, jne iseloomustavad juurutatavat tehnoloogiat

Organisatoorsed 
Organisatsiooni suurus, mastaap, juhtimisstiil, jne iseloomustavad uusi lähenemisi juurutavat organisatsiooni

Innovatsioonimudel
Avatud või kinnine, osapoolte kaasamine arendustegevusse jm kirjeldab innovatsiooni loomise ja juurutamise protsessi

Tajutud väärtus
Tajutud kasulikkus, tõhusus, kuluefektiivsus jne iseloomustavad innovatsiooni mõju tööprotsessidele

Kontekstiga seotu
Avalik arvamus, poliitiline surve, võistlejad jne iseloomustavad laiemalt keskkonda, kus innovatsiooni juurutatakse



Minu innovatsioon

Isik Tehnoloogia Organisatsioon Innovatsiooni-
mudel

Tajutud
väärtus

Kontekst



Liitreaalsusmängu töötava prototüübi koosloome

Juuli-august, 2020

https://www.tlu.ee/armang

Tallinna Ülikool ja Mobi Lab

https://www.tlu.ee/armang


Allan Valm

Mobi Lab





Mida arvestada 
koostöös ülikooliga?



Koostöö olulisus protsessis

Arvestada pikemat ajaperspektiivi

Võib olla ka väga ebamäärane idee / vajadus





Seminar Loomingulisus - ettevõtja edu võti, lektor Katrin 
Saks Balti Filmi, Meedia, Kommunikatsiooni ja Kunstide 
Instituudist

Seminar Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia
abil, lektorid professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid 
Mandre Digitehnoloogia instituudist

10.12.2020 Seminar Väikeettevõtja finantside tõhus 
juhtimine, Kristo Krumm, Ühiskonnateaduste 
Instituudi ettevõtluse lektor

29.10.

26.11

10.12



EDUSPACE’i avamine

Otseülekannet kogu üritusest saab jälgida Tallinna 
Ülikooli YouTube'i kanalis ning Facebookis.

25.09.

https://tlu.smai.ly/r?lid=ebcaCmm2&url=http://www.youtube.com/user/TallinnaYlikool&oid=4075&mid=lYzVlH5rb&s=02239f118b37379d1a920533495b9500f4248d2d8f49ab2ac1d7cec298183b62
https://tlu.smai.ly/r?lid=on2cBoBo&url=http://www.facebook.com/tallinna.ylikool/&oid=4075&mid=lYzVlH5rb&s=7efe0413894a8cd38b9e8365be6764fe10efc17475a7d16eb2d21d555bd63029


EXU partnernädal

Virtuaalsed seminarid ja laborite külastused, vaata 
kava siit: https://www.tlu.ee/partnernadal-TON

7.-16.10.

https://www.tlu.ee/partnernadal-TON


Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee


