
 

 Uudiskiri Vol.1_est 
Loe edasi, et teada saada, millega oleme tegelenud ja mida lähitulevikus plaanime. 

Tere tulemast projekti Digital GURU esimesse uudiskirja! Digital 

Guru pakub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 

tööandjatele ja peresonalijuhtidele innovatsiivseid meetodeid 



efektiivseks töö- ja õpikeskonna organseerimiseks, et koolitada 

madalama kvalifikatsiooniga töötajaid.  

Digital GURU:  

• on Erasmus+  Innovatsiooni koostöö ja teadmiste vahetamise programmi projekt   -  ID: 

2020-1-EE01-KA202-077897 

• viikase ellu 5 organisatsiooni partnerlusega neljast ELi riigist (Eesti, Kreeka, Hispaania, 
Iirimaa) Eesti partneri koordineerimisel 

• on algatus, mille eesmärk on tutvustada uuenduslikke meetodeid tõhusa töökoha 
õpikeskkonna loomiseks 

• projekti periood on oktoobrist 2020 kuni septembrini 2022. 

 

 

 

 

 



Projekti eesmärgid 

 

DIGITAL GURU projekti eesmärgid on:  

• Parandada tingimusi efektiivseks töökoha õpinguks, sh vabatahtliku kaasamist, ulatusliku 

kontakti, õppeaja tingimusi ning püsivaks ametlikuks ja mitteametlikuks võimaluseks oskuste 

omandamiseks ja arendamiseks  

• Parandada digitaalset kirjaoskust madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute seast  

• Laiendada madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute vajadustele vastavate kvaliteetsete 
õppimisvõimaluste pakkumist, et parandada nende kirjaoskust ja digipädevusi  

• Arendada töötajaid kõrgema kvalifikatsiooni suunas 

• Täiskasvanute kaasmine, kes ei osaleks muudes õppevormides  

• Madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel olevate töötajate tööga rahulolu parandamine  



• Jõudmine inimesteni, kes tavaliselt ei tegele jätkuõppe või -koolitusega  

• Edendada hariduse ja kultuuri elukestvat õpet, et tõsta ühiseid väärtusi, eriti Euroopa 
kultuuripärandi aastal.   

Sihtrühmad 

 

Otsesed sihtrühmad: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, tööandjad ja personalijuhid, kes 

pakuvad tavaliselt õpet lihttöölistele. Sihtrühm saab koolituse, kuidas pakkuda digitaalseid oskuseid 

teisele sihtrühmale ehk madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutele, kes töötavad lihttöölisena 
(vastavalt ESCO jaotusele) 

Kaudsed sihtrühmad: Väheste digitaalsete teadmiste, oskustega töötajad ning huvirühmad, kes on 

seotud tööhõive ja kutseharidus valdkonnaga ning organisatsioonid, mis on seotud põhikutseala 
sektoriga. 



Mida oleme õppinud Digital GURU projekti esimesel aastal? 

 

Oleme õppinud palju ettevõtete koolitusvajaduste kohta seoses nende töötajate digitaalse 

kirjaoskusega! 

Suur aitäh kõigile organisatsioonidele, üksikisikutele ja koostööpartneritele Eestis, Kreekas, Iirimaal 

ja Hispaanias, kes leidsid aega, et osaleda meie küsitlustöös ja jätkuvates aruteludes.  

Nende hulka kuulusid: 

• 26 osalejat Kreekast (10 kutsehariduse pakkujat, 11 tööandjat ja 5 personalijuhti) 

• 21 osalejat Iirimaalt (8 kutsehariduse pakkujat, 8 tööandjat ja 5 personalijuhti) 

• 26 osalejat Hispaaniast (10 kutsehariduse pakkujat, 2 tööandjat ja 14 personalijuhti) 

• 24 osalejat Eestist (10 kutsehariduse pakkujat, 8 tööandjat ja 6 personalijuhti) 

Aspektid, mis on töötajate motivatsiooni parandamiseks kõige olulisemad, on järgmised: 

• hea töökeskkonna pakkumine ja nende töö tunnustamine, st saavutuste tunnustamine nii 

avalikus kui ka eraelus ning töö edutamisel 

• aitada töötajatel tunda end ettevõtte struktuuri integreerituna 

• lugupidav suhe juhtkonna ja töötajate vahel. 



Kogu uuringu sisule pääsete juurde projekti veebisaidil IO1 -Methodological Kit. 

Need leiud on aluseks 2021. aasta septembrist oktoobrini testitava metoodilise tööriistakomplekti 

väljatöötamisele.  

Paralleelselt on läbi viidud teine küsitlus, et selgitada välja koolituse sisu, mida tuleks välja töötada, 

et tõhusalt toetada tööandjaid ja personalijuhte. Seda selleks, et personalijuhid saaksid oma 

põhitöötajate koolitajateks ning uued töötajad saaksid arendada oma digitaalseid kirjaoskuseid. 

Mõned järeldused, mida võiks esile tõsta, on järgmised: 

• Kreeka ja Hispaania jäävad digipädevuste omandamisel Euroopa keskmisest kaugele maha ja 
see mõjutab projekti tegevuste fookust 

• Tööandjatel ja töötajatel on erinev  arusaam digitaalse kirjaoskuse tasemest, peamiselt kuna 
töötajad hindavad oma oskusi kehvemaks, kui need on. 

• Kõige olulisemad digipädevused on järgmised: (1) Tehnoloogia kasutamine igapäevaseks 

tegevuseks (2) Digitaalse teabe tuvastamine, asukoht, hankimine ja salvestamine (3) 

Digitaalse teabe korraldamine ja analüüs (4) Suhtlemine digitaalses keskkonnas (5) Koostöö 
läbi digitaalsede tööriistade. 

 

 

1. August 2021: küsitluse tõlge kõigisse partnerkeeltesse 

2. September 2021: metoodilise tööriistakomplekti esimese mustandi avaldamine 

3. September 2021: partnerluse rahvusvaheline kohtumine 

http://digitalguruproject.eu/io1


4. Oktoober 2021: metoodilise tööriistakomplekti testimine kõigis partnerriikides 

5. Oktoober 2021: DigitalGURU õppekava 1. mustandi avaldamine 

 

 

 



 

 

 

1 - www.digitalguruprojet.eu 

#DigitalGuruProject 

#erasmusplus 

#eurpoeanprojects 

https://www.digitalguruprojet.eu/


#digitalcompetences 
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be made of the information contained therein. 


