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Ülevaade 

 

Tere tulemast Erasmus + DIGITAL GURU projekti teise uudiskirja juurde! 

Praeguses uudiskirjanumbris jagame uudiseid teemal: 

• DIGITAL GURU motivatsioonitööriistade komplekti piloottegevused 

• DIGITAL GURU koolitusmaterjali väljatöötamine 

• DIGITAL GURU klassiruumi laborite ettevalmistamine 

• Levitamistegevused 



Piloodi läbiviimise tagasiside 

 

Piloteerimine, mis on tööandjatele ja personalijuhtidele mõeldud tööriistakomplekti valideerimise ja 

lõpuleviimise oluline etapp, et motiveerida ja parandada lihttööde sektori töötajate oskusi, on 

lõppenud. Kõik piloottestimise tegevused on läbi viidud Eestis, Hispaanias, Kreekas ja Iirimaal, kus 

osales kokku 43 tööandjat ja personalijuhti väga erinevatest sektoritest (kalandusest ja 

metsandusest, IT, ehituse ja toiduainetööstuseni). Ühine seisukoht oli, et kõik osalejad teevad antud 
sektori töötajatega koostööd. 

Loomulikult tuli esialgsetes plaanides teha muudatusi seoses Covid-19 pandeemia algusega ja selles 

suunas võeti mõnel juhul kasutusele kombineeritud metoodika piloteerimise rakendamiseks.  



Testitud tööriistad 

 

Partnerite testimiskutsele vastanud tööandjatel/personalijuhtidel oli vabadus katsetada kahte või 
kolme tööriista vastavalt oma eelistustele. Piloteerimiseks olid saadaval järgmised tööriistad: 

Tööriist 1: Kasulikud lähenemised, mida tööandjad saavad kasutada töötajate motiveerimiseks 

Tööriist 2: Euroopa Liidu tööandjate head praktikad töötajate innustamisel, julgustades neid 

professionaalselt arenema 

Tööriist 3: Tööandjate poolt kasutatavad tehnikad töötajate motiveerimiseks  

Tööriist 4: Julgustava töökeskkonna loomise tähtsus 

Tööriist 5: Tööandjate poolt rakendatavad tegevused ja strateegiad, millega julgustatakse töötajaid 
digioskusi omandama 

Tööriist 6: Kasutuses olevad tavad tööalaseks motivatsiooniks lihttööde sektoris 

DIGITAL GURU tööriistakomplekti hindamine viidi läbi veebiküsimustikele vastates. Kokku koguti 42 
ankeeti. 



Piloteerimistegevuse tulemused 

 

Arvestades pilootimise tegevuse tulemusi, oli tööriistade komplekti üldine hinnang positiivne. 

Suurem osa osalejatest hindas pakutud vahenditest jäänud muljet väga heaks. Mõned tööandjad ja 

personalijuhid väitsid, et piloteerimisel osalemine andis võimaluse parandada oma mõttemaailma, 

mõelda ümber teenuste osutamise ja töö juhtimise viisid ning tuletada meelde praktikaid, mida 

saaks ka oma ettevõtte siseselt rakendada. 

Mõned kommentaarid keskendusid tööriista suurusele, kuna enamik osalejaid usub, et esitatud 

teavet ei ole sellisel kujul lihtne kätte saada. Erinevatest riikidest saadud tagasisides esines 

väikseid erinevusi – tööriist, mis ühel juhul oli lugejasõbralik ja abistav, oli teisel juhul aga liiga 

mahukas ja soovitus oli seda teha väiksemaks. Need erinevused EI MUUDA aga üldist arusaama 

tööriistade kasulikkusest. 

DIGITAL GURU õppekava programmi esimene kavand on välja 

töötatud 

Projekti partnerite poolt on välja töötatud õppekava, mille eesmärk on toetada lihttööde sektori 

töötajate tööandjate ja personalijuhtide valmisolekut saada oma töötajatele koolitajaks digitaalse 
kirjaoskuse alal. 

See koosneb 5 moodulist 

• Moodul 1 : MUUTUSED TOOMISE VIISIDES 

• Moodul 2 : DIGITAALSE INFORMATSIOONI HALDAMINE 



• Moodul 3 : DIGITAALSED TÖÖRIISTAD 

• Moodul 4 : DIGITAALSED KESKKONNAD  

• Moodul 5 : OHUTUS 

 

Õppekava on välja töötatud kooskõlas EQF ja ECVET standarditega. 

Moodulid tehakse kättesaadavaks antud lehekülge kaudu: https://lab.digitalguruproject.eu/  

Kuidas on ettevõtted integreerinud digitaalseid tööriistu lihttööde 

sektorisse? 

Keerukate suhtlusvahendite areng on viinud traditsiooniliselt meedialt üle uuele meediale, 

sealhulgas sõnumivahetusele. WhatsApp on üks tuntumaid kiirsõnumite (IM) tööriistu ning see on 

tunginud ka töövaldkonda. WhatsApp Business on tavarakendusega sama tüüpi funktsionaalsusega, 

kuid lisaks toob see kliendisuhtlusse praktilisuse ja personaalse sõnumivahetuse mugavuse. 

Kamerunis on põllumajandusvaldkonnas töötavad inimesed leidnud viisi, kuidas sellest ettevõtlusest 
kasu saada. Loe lähemalt DIGITAL GURU õppekavaprogrammi 1. moodulist. 

Soomes tüdines üks Eesti ehitusfirma töölehtedest, mida töötajad pidid iga nädal juhtidele andma; 

arvutamisest, mida tuli teha; ja kõigist inimlikest eksimustest tulenevatest vigadest. Seetõttu töötati 

välja oma tarkvara, Hours, kuhu töötajad saavad oma töötunde registreerida nii nutiseadmete või 

arvuti kaudu kui ka NFC-kaartide või igal ehitusobjektil leiduva token ringi abil. Kaardi salvestamiseks 

kasutamiseks on töökohale paigaldatud spetsiaalne kontaktboks, mis võimaldab töötajal muuhulgas 

kasutada kasti puuteekraani, et valida tööliik, mida töötaja hakkab tegema. Loe lähemalt DIGITAL 
GURU õppekavaprogrammi 4. moodulist. 

 

DIGITAL GURU projekt 7. Patras IQ näitusel 

Kreeka projektipartner (Olympic Training) osales eksponendina innovatsiooni ja oskusteabe 

edendamise veebinäitusel Patras IQ 2021 ning DIGITAL GURU oli üks selle virtuaalses boksis esitletud 

https://lab.digitalguruproject.eu/


projektidest. Patras IQ näitus toimus virtuaalselt 2021. aasta detsembris (4-6/12/2021, samas kui 
platvorm oli külastajatele ligipääsetav kuni 12. detsembrini 2021). 

Tuleb märkida, et rubriigis "Teadus – teadusuuringud" osales 24 eksponenti, rubriigis "Äri" 20 

eksponenti ning 7 "Tugiasutust". 

Patras IQ platvorm sai kokku üle 12 500 külastuse, samas kui näituse kolme päeva jooksul sai 

platvormi enam kui 5000 külastust ja 21 005 lehevaatamist. Hübriidseansside osas ületasid need 
3000 vaatamist. 

https://patrasiq.gr/?lang=en  

 

 

 

 

 

https://patrasiq.gr/?lang=en


Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu 

kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta 

selles sisalduva teabe kasutamise eest 


