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Loe rohkem siit: https://www.ste.education

DIFI.NET OÜ on ettevõte, mis tegutseb Eesti hariduse parendamiseks

digipädevuse tõstmise ja BYOD-i põhimõtet kasutades ning see kõik

tagatakse õpetajakoolituse, uute digitaalsete õppematerjalide loomise

ja tarkvara kasutuselevõtuga vastavalt Eesti Vabariigis.

STE.education on koolituskeskus, mis populariseerib STEMi ehk LTT ja

kuulub DIFI.NET OÜ. DIFI.NET asutati 2005 aastal nagu IT-lahenduste looja. 

Ettevõtte nimi DIFI.NET on lühend inglise keele sõnadest "DIFFUSION of 

Infotechnology", mis tähendab infotehnoloogia difusioon. 

Ettevõte idee on tehnoloogiliste vahendidite loomine ja kasutamine

selleks, et vähendada inimese faktori viga. Leonardo da Vinci ”Vitruviuse

inimene” inspireeris DIFI.NET logotüüp idee, seda samuti näitab sünteesi, 

nagu inimeste vajadused ja tehnoloogia võimalused on kahe kujundiga

sünteesiks sobitatud. Sest tehnoloogia peab aitama inimestele, rohkem

inimlikus näitama ja arendada enda kiiremini.

SAAME TUTTAVAKS

https://www.pasco.com/downloads/sparkvue
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Mida STE.education
teeb? 

Loome õppevara

Me loome metoodilised juhendid 

õpetajatele, mida saab kasutada 

loodusteaduste ja tehnoloogia 

tundides. Usume, et õpetajad 

saavad kiiremini planeerida oma tundi 

– juhendites on olemas üpris detailne 

tunni püstitus koos eesmärkide ja 

saavutatavate tulemustega. Juhendid 

sisaldavad nii teoreetilist osa, kui ka 

praktilist, koos teadmiste kontrolliga. 

Teeme täiendavate trükimaterjalide 

koostamine   nt tunni- või õppekaardid 

kujundamist.

Õppevahendite arendamine 

Me testeerime õpevahendit ja anname
tootjale tagasisidet toodete
kasutuskogemuse kohta. Ühe
tegevusena koolidele ja lasteaedadele
suunatud toodetele mehiselt tegeleme
eestikeelse kasutajaliidese tõlkimisega.

Veebiseminarid ja koolitused 

Korraldame koolitusi ja veebiseminare, 
kuidas kasutada digiõppevahendeid 
hariduskeskustes, et loodus- ja 
tehnikatundi efektiivsemalt ette 
valmistada ja läbi viia.
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Kutsepedagoogiline lõputöö teema: 

Kaasaegsed õppemeetodid ja vormid arvuti kasutamisel õppetöös. 

STE.education koolitaja
STEM spetsialist: 
Konstantin Tsõgankov
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KOOLITUSTE TEEMAD

q STEAM, ehk MATIK / Näpunäited. Kuidas kasutada digiõppevahendid 

q VOSK lähenemine ja SPARKvue APP

q Arvutusliku mõtlemise arendamine. Programmeerimine Blockly abil.

q 3D-Teadus - tarkvara hübriidõpe jaoks. Sobib nutitahvlile, kui ka 

distantsõppes

Õpime ise ja 
õpetame teisi

Korraldame veebiseminarid Zoom-is.

STE.education korraldab koolitusi.  
60+ koolitust juba tehtud 2021/2022.
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DIFI.NET OÜ on ainukene eksklusiivne 
PASCO Scientific esindaja Eestis aastast 2017
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