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Hea haridusjuht

Tänavuse haridustehnoloogia konverentsi tekkelugu on varasematest aastatest 
erinev.

Esiteks lähtusime kaasamise printsiibist. Kõik teemad on kokku kogutud 
analüüsides osalejate eelmise aasta tagasisidet ja ootusi käesoleva aasta 
konverentsile.

Teiseks on programmi koostamisel osalenud õpilased ning õpilased on kaasatud 
ka ettekannetesse-aruteludesse.

Kolmas muutus on vahetunnilava, kus kuulame erinevate koolide kogemusi 
digilahendustest õppetöös.

Samaks on jäänud see, et programm saab olema huvitav ja et suur roll konverentsi 
toimumisel on meie headel partneritel Microsoftil, Eesti Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Liidul, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil ning 
Foxcademyl. Tänud teile!

Partnerite ja korraldajate nimel soovin teile head konverentsi!
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Programm

10.00  Konverentsi avasõnad

 Henrik Roonemaa, geenius.ee asutaja ja tehnoloogiaajakirjanik

 TULEVIKUTÖÖD
10.10  Paneeldiskussioon: Millised on tulevikutööd ja 

nõudmised tulevikutöötajatele?
 Maarit Cimolonskas, Bigbanki töötaja kogemuse juht

 Urve Mets, OSKA uuringujuht

 Urmo Sisask, Hyrlese tegevjuht

 TULEVIKUTEHNOLOOGIAD
10.50  Millised on tulevikutehnoloogiad tööl ja kuidas 

võiks valmistuda koolis?
 Madis Vasser, virtuaalreaalsuse evangelist

11.30  Vaheaeg

 DIGIOSKUSED TÄNA
12.00  Milline on riigi tegevus laste ja noorte 

digioskuste tagamisel?
 Raina Loom, Riigikontrolli uuringujuht

 ELUKESTEV ÕPE
12.30  Digioskuste roll elukestvas õppes „Vali IT!” 

projekti näitel
 Siiri Künnapas, „Vali IT!“ ümberõppeprogrammi lõpetaja

 Ants Sild, BCS Koolituse juhatuse esimees ja ITLi 
haridusvaldkonna juht



13.00  Lõuna

 DIGIÕPPE LÕIMIMINE
14.00  Kuidas lõimida digiõpet õppeainete 

õpetamisega?
 Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi 

haridustehnoloog

 HUVIHARIDUSE ROLL
14.30  Kuidas aitab huviharidus digioskuseid arendada? 
 Leivo Sepp, Robootika.com eestvedaja, Microsoft Estonia 

tehniline kliendihaldur

15.00  Vaheaeg 

 DIGITAALNE ÕPPEMATERJAL
15.30  Väitlus: Riigi huvides on ise koostada atraktiivset 

digitaalset õppematerjali
 James Paul Arney, Miina Härma Gümnaasiumi õpilane, MTÜ 

Eesti Väitlusseltsi esindaja

 Brett Peter Rästas, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane, MTÜ 
Eesti Väitlusseltsi esindaja

 VABA HARIDUS
16.15  Milline on MOOC lahenduste roll tuleviku 

hariduselus?
 Mike Feerick, ALISONi asutaja ja tegevjuht

17.00  Konverentsi lõpp
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reageerivad tuleviku töömaastikule, 
luues töökohti, mis on oskuste-, mitte 
ametipõhised. Üks ja seesama inimene 
võibki ettevõttele väärtust luua nii, 
et vahepeal kirjutab koodi, siis aitab 
toodet turundada ja lõppeks tegeleb 
ka andmeanalüüsiga. Küsimus on selles, 
kuidas ettevõtted töötaja kogemuse 
elutsükli enda jaoks lahti mõtestavad 
ja seda nii ettevõtte kui ka mitmete 
oskustega töötaja hüvanguks disainida 
oskavad. 

Millised on tööandjate ootused 
tööellu astujatele?

Meediast on siin ja seal läbi 
käinud, kui kõrged ootused noortel 
põlvkondadel tööandjatele on. Samas 
räägitakse vähem sellest, kui palju on 
suurenenud tööandja ootused uutele 
töötajatele, olgu nad tööellu astujad 
või juba kogenud spetsialistid. Selleks, 

Kuidas töötegemine muutub ja 
milline roll selles on tehnoloogial?

Viie aasta pärast on meist paljud 
ühtaegu nii fotograafid, turundajad, 
müügimehed kui ka tehnoloogid. Toon 
ühe lihtsa näite. Viis aastat tagasi pidi 
Bigbanki kodulehel teksti muutmiseks 
pöörduma arendusmeeskonna poole, 
kes selle oma töövoogu planeeris. 
Aega läks ja tavaliselt sai asja ka. Täna 
kirjutavad meie turundajad vabalt 
HTMLi ja töötajate oskus digitaalsete 
tehnoloogiatega ümber käia on oluliselt 
suurenenud. Uute oskuste omandamine 
on normaalsus ja erinevad tehnoloogiad 
on siinkohal abimeheks. See on juba 
täna nii, et meil töötab arendaja-
profifotograaf, analüütik-avameresurfi 
maailmameister ja müügimees-
küünedisainer. Mitme ameti oskajaid 
tuleb minu hinnangul üha juurde ja 
ootan huviga, millised ettevõtted 

Millised on tulevikus tööandja ootused töötajatele ja millised on tööellu astujate 
ootused tööandjatele ning milline roll on selles kõiges tehnoloogial. Nendel 
teemadel rääkisime Bigbanki töötaja kogemuse juhi Maarit Cimolonskasega.

Maarit Cimolonskas, Bigbanki töötaja kogemuse juht

Millised on tulevikutööd ja nõudmised 
tulevikutöötajatele?
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Mitme ameti oskajaid tuleb üha juurde ja ootan 
huviga, millised ettevõtted reageerivad tuleviku 
töömaastikule, luues töökohti, mis on oskuste-, 

mitte ametipõhised.

meeskonnatunnet - nad tahavad teha 
tööd inimestega, kellelt neil on midagi 
õppida ja kes on valmis ka teistelt 
õppima. Dialoog oma kolleegiga, juhiga, 
ettevõtte juhatusega on normaalsus ja 
tagasiside andmine/saamine kuuluvad 
igapäevaste tegevuste juurde. Loodan, 
et “tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka 
armastus” asemel hakkame kasutama 
“ela ja tööta tähendusrikkalt”.

Sestap muutuvad üha olulisemaks 
töötaja ja tööandja ühised väärtused 
jätkusuutlikuks tegutsemiseks ehk millist 
väärtust saab töötaja pakkuda, et ta 
areneks ise, aitaks ettevõttel areneda ja 
et kõike seda ümbritseks ka suurepärane 
kogemus. 

Millised on tööellu astujate 
ootused tööandjatele?

Näeme seda trendi juba täna, et üha 
enam otsivad töötajad töölt õmblusteta 
kogemust. Nad ei ole nõus tööd tegema 
selleks, et keegi käsib neil tööd teha. 
Tööl peab olema selge eesmärk, sellest 
peab rääkima arusaadavalt ja ilustamata 
juba tööle kandideerimisel. Noor 
inimene läheb tööle, et saada mingi uus 
kogemus. Ta teab, et selle kogemuse 
saamine ei kesta igavesti, vaid sellel on 
algus ja lõpp. Edasi minnakse järgmise 
kogemuse juurde. Noored väärtustavad 

et uus töötaja tiimi sobituks, on suur 
roll tema juhil nii täna kui ka tulevikus. 
Vastavalt sellele, kui hästi juht uue rolli 
läbi mõtestanud on ja uue töötaja 
sisseelamisse panustab, saab tööellu 
astuja uue laheda (või mitte nii laheda) 
kogemuse. Kuna töökäsi jääb vähemaks, 
tööd aga tuleb juurde, on tööandja jaoks 
üha olulisem, et töötaja räägib oma 
juhi, tiimi ja ettevõtte kohta positiivseid 
lugusid nii oma perekonnale kui ka 
sõpradele. Tööks vajalikke oskusi saab 
õpetada, kuid inimese isiksust muuta on 
väga raske. 
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ülesannete lahendamisel, mida koolis ei 
käsitleta. Elukestvast õppest on saanud 
toimetuleku võti.

 
Millega peame arvestama:

•	 Demograafiast tulenevad muu-
tused. 2040. aastaks prognoosib 
Statistikaamet Eesti rahvaarvu lan-
gust 1,2 miljoni inimeseni ehk 11%. 
Põhilises tööeas (20–64-aastaste) 
inimeste arv väheneb lähema kümne 
aasta jooksul 85 000 võrra.

•	 Tehnoloogiast tulenevad muu-
tused. Pea kõik töökohad saavad 
olema seotud tehnoloogiaga. In-
ternetiühendus muudab üha enam 
töötegemise viise, kohti ja kombeid. 
Suund on lihtsamate tööde auto- 
matiseerimisele, mistõttu ootab 

Millised on tööjõutrendid 5-10 
aasta perspektiivis?

Suurt osa tulevikutöödest ei 
oska me täna töödeks pidada või 
pole neid veel olemas. Toome 
näiteks jagamismajandusega seotud 
tegevused või miks mitte ka youtuber’id. 
Juba praegu saab olemasoleva 
tehnoloogiaga automatiseerida 
vähemalt kolmandiku ulatuses tegevusi 
pea kolmveerandil ametikohtadel. See 
aga ei tähenda, et töökohad kaovad, 
pigem tekivad juurde teistsuguseid 
oskusi nõudvad ametid. Selle asemel, 
et ennustada tuleviku töökohti, on 
tõepärasem hinnata võtmeoskusi, mida 
inimesed tuleviku töökohtadel vajavad. 
Edukus kiirelt muutuvas ühiskonnas 
sõltub oskusest olla tulemuslik nende 

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA raames koostatakse 
ülevaateid tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest 
ning sellest tulenevast koolitusvajadusest. Küsisime OSKA uuringujuhilt Urve 
Metsalt, millised on töötamise tulevikutrendid, milliste oskustega inimesi 
lähitulevikus tööellu oodatakse ja millega peaksid haridusasutused arvestama, 
et nendele ootustele vastata.

Urve Mets, OSKA uuringujuht

Millised on tulevikutööd ja nõudmised 
tulevikutöötajatele?
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Selle asemel, et ennustada tuleviku töökohti, on 
tõepärasem hinnata võtmeoskusi, mida inimesed 

tuleviku töökohtadel vajavad.

ja arvutamisoskusega muutuvad üha 
olulisemaks digi- ja finantskirjaoskus, eri 
kultuuridest ja ühiskonna toimimisest 
aru saamine, oskus hinnata teavet 
kriitiliselt, olla koostöövalmis, aga ka 
oskus teavet edastada ning probleeme 
loovalt lahendada.

Seitse kõige olulisemat oskust, mis 
loovad eeldused unistuste töökoha 
saamiseks: 
•	 Oskus kasutada tehnoloogiat 

eesmärgipäraselt. Ükski tööandja 
ei eelda, et koolipingist tulles 

tasandil. Projektimeeskonnad on 
sageli muutuva koosseisuga ja 
multikultuursed. Tööandjatel tuleb 
aga kohaneda uute põlvkondade 
väärtushinnangute ja kõrgemate 
ootustega nii töökeskkonnale kui ka 
töötamise asukoha keskkonnale. 

Milliste oskustega inimesi 
lähitulevikus tööellu oodatakse?

Lähitulevikus, aga ka juba praegu, 
on soovitud töökoha saamise eeldus 
tugevad baas- ja võtmeoskused ning 
sobivad väärtushinnangud. Kõrvuti kirja- 

•	 Väärtushinnangute muutusega 
seotud trendid. Digiajastul 
sündinud noortel on raskem 
kohaneda traditsioonilise õpi- 
ja töökeskkonnaga ning nende 
koostöö-, suhtlemis-, analüüsi-, 
otsuste langetamise ja info 
tõlgendamise oskused vajavad 
järeleaitamist. Nimetatud oskused 
on järjest olulisemad projekti- ja 
koostööpõhise töökorralduse puhul, 
kus kasvab vastutus- ja otsustusõigus 
nii enda kui ka kogu meeskonna 
töö eest juba oskustöötajate 

meie tööturg pigem kõrgemalt hari-
tud loovaid inimesi.

•	 Suurenev kübersõltuvus kasvatab 
riskitaset. Oluliseks muutub 
turvariskide hindamise ning 
turvaprobleemide lahendamise 
oskus.

•	 Globaliseerumine ja rahvusva-
helise koostöö edendamine seab 
varasemast kõrgemad nõudmised 
töötajate keelteoskusele, kultuuride 
tundmisele ja suhtlemisoskusele, 
aga ka üldiste majandusprotsesside 
ja ettevõtluse aluste mõistmisele. 
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protsessi ja tehtavaid valikuid 
eesmärgi saavutamise poole.

•	 T-kujuline kompetentsimudel. 
Edukad on inimesed, kellel on 
süvateadmised vähemalt ühel alal 
ning oskus mõista ja omavahel 
siduda erinevaid distsipliine ja 
nendega tegelevaid inimesi. Parim 
kombinatsioon elumuutva idee 
tekkimiseks on oma valdkonna 
spetsialist, kellel on sügavad 
erialased teadmised, ja arusaam 
erialasest IT valdkonnast. 

Kuidas võiksid haridusasutused 
nendele ootustele vastata?

Küsimus on, kuidas kujundada 
õpioskust, mis aitab märgata tekkivaid 
trende ning nendega paindlikult ja kiirelt 
kohaneda. Kuidas olla valmis uuteks 
väljakutseteks?

Tänane õppimine-õpetamine 
toimub valdavalt minevikukogemustele 
tuginedes. Otsime, kuidas teha muutusi 
õppeprotsessis olemasolevate teadmiste 
ja kogemuste baasilt, ning püüame 
leida võimalusi, kuidas tehnoloogiat 
kõige paremini sobitada ja integreerida 
olemasolevate õppemetoodikatega. 
Meie õppekavad on valdavalt 
ainepõhised, õpe toimub aineklassides, 
tunnid on loengupõhised, õpilased 
õpivad individuaalselt ning tehnoloogiat 
kasutatakse õppetöös nagu „ripatsit“ 
pigem tegevuste automatiseerimiseks.

oskab noor igale küsimusele 
peast vastata. Küll aga on oluline 
osata digitehnoloogiat efektiivselt 
rakendades leida vajalikele 
küsimustele vastused. 

•	 Oskus ja tahtmine pidevalt 
õppida. Uudishimu ja avatus 
õppimisele loovad baasi vajaliku 
töökogemuse kiireks omandamiseks. 
Nii arenetakse juba mõne kuuga 
hinnatud töötajaks ja kolleegiks.

•	 Ülesannete ja probleemide loova 
lahendamise oskust ootavad 
eranditult kõik tööandjad igas 
valdkonnas. Lisaks tuleb kasuks ka 
tehnoloogiavõimaluste oskuslik 
kasutamine.

•	 Meeskonnatööoskus. Edu saavu-
tamiseks peab oskama erinevate 
inimestega koostööd teha, sh  
virtuaalset koostööd. Meeskonnatöö 
toimimiseks on tarvis osata ka 
ülesandeid delegeerida, kaaslasi 
motiveerida ning võtta ja jagada 
vastutust.  

•	 Suhtlemis- ja kommunikatsiooni- 
oskused on midagi, mida tööand-
jad eeldavad. Just julgus, selgelt 
väljendamise oskus ja põhjendatud 
arvamus on need, mis muudavad 
edastatud info veenvaks igaühele. 

•	 Algoritmiline mõtlemine. Oluline 
on osata otsuste tagajärgi hinnata. 
Just nagu matemaatikas 1+1=2, 
peab soovitud lõpptulemuse 
saavutamiseks oskama suunata 



14 EDU EXEX 2017



15EDU EXEX 2017







18 EDU EXEX 2017

Kuidas IKT muudab töökohti 
Hyrleses järgmise viie aasta jooksul?

Vajadus IKT-oskustega töötajate 
järele suureneb. Lisandub neid 
töökohti, kus vajatakse arvuti abil 
seadmete programmeerimise ja 
juhtimise oskust. Laopoolel toimub 
samuti automatiseerimine. Laomees 
ei ole enam hea mäluga ja suurte 
musklitega härra, vaid tal on vastavad 
tehnoloogilised abimehed, mis aitavad 
kaupa paigutada, leida ja osades 
ladudes toovad kauba ise kätte.

Ka meie programm ITLiga aitab 
kaasata tehnoloogiat ning modelleerib 
uuesti tänaseid töömeetodeid. Suur 
arenguhüpe tuleb sellest, kui me 
õpetame erinevad tarkvaraprogrammid 
omavahel suhtlema ja koostööd tegema.

Mis on Sinu töö juures viimasel 
ajal muutunud?

Tegeleme pidevalt sellega, 
et õpetada inimesi roboteid ja 
automaatpinke juhtima. 

Oleme seisukohal, et robotid ei võta 
inimestelt tööd ära, vaid muudavad 
nende töö iseloomu. Keegi peab 
ju roboteid suunama ja õpetama. 
Automatiseerimine on märkimisväärselt 
kasvatanud naiste osakaalu tootmistöös. 
Varem peeti tootmises tegutsemist 
rohkem meeste tööks ning ülesannete 
täitmine eeldas tihti jõudu ja 
vastupidavust. Täna on juba umbes 
pooled meie tootmistöötajatest naised. 
Roboti või automaatpingi jaoks pole 
mingit vahet, kas seda juhib mees või 
naine.

Hyrles OÜ on spetsialiseerunud õhukesest plast- ja lehtmetallist valmistatavate 
toodete allhanketöödele. Viimastel aastatel on ettevõtte tootmistöö 
efektiivistamiseks soetatud roboteid ja automaatpinke. Uurisime Hyrlese 
tegevjuhilt Urmo Sisaskilt, kuidas on see ettevõtte tööd muutnud ja mis on 
tema soovitused inseneriteadusest huvitatud noortele.

Urmo Sisask, Hyrlese tegevjuht

Millised on tulevikutööd ja nõudmised 
tulevikutöötajatele?
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Mina soovitan inseneriteadusest huvitunuile 
käia enne ülikooli hoopis ametikoolis.

peame leidma uusi automatiseerimise 
ja robotiseerimise võimalusi. Käsitöö ei 
kao ära, kuid see koondub teatud loova 
töö valdkondadesse. Suurtootmises 
on suund automatiseerimisele ja 
digitaliserimisele. Ametikooli ei tohi 
peljata, need võivad samuti olla tee 
ülikooli. Mina soovitan inseneriteadusest 
huvitunuile käia enne ülikooli hoopis 
ametikoolis.

Milliseid noori oodatakse 
Hyrlesesse tööle?

Tööstuses on käimas Industry 4.0 
revolutsioon ja see on tootmistöösse 
sisse murdnud. Noored võiksid mõista, 
et piir traditsioonilise tootmistöö ja 
IKT vahel hakkab hägustuma. Mida 
rohkem selliste oskustega inimesi 
suudame oma töösse kaasata, seda 
konkurentsivõimelisemad oleme. Eesti 
pole enam odava tööjõu maa ning me 
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arenguruumi.
3D on väga mitmekülgne tehno- 

loogia ja kui me räägime 3D-printimisest, 
siis huvitavad arengud on omakorda 
seotud VRga. Sa saad intuitiivsel moel 
oma kätega modelleerida objekti 
enne selle väljaprintimist. Printimiseks 
kasutatavad materjalid muutuvad üha 
kvaliteetsemaks.

AI ehk tehisintellekt võib olla ühtaegu 
väga hirmutav ja väga inspireeriv. 
Inimkond töötab eelkõige selle nimel, 
et AI lahendaks probleeme, mitte ei 
tekitaks neid. Täna arendatakse näiteks 
universaalset algoritmi, mis saaks hästi 
hakkama erinevatel elualadel. Hetkel 
saavad need algoritmid hakkama veel 
vaid kitsastes nišivaldkondades.

Kui kaugele on VR, AI ja 3D 
tehnoloogia tänaseks arenenud?

VR on viimaste aastate jooksul 
üle elanud mitu ülespuhumise lainet. 
Tänaseks on VR-tehnoloogia arenenud 
nii kaugele, et see on hakanud oma 
kuulsust õigustama ja VR-seadmeid 
proovivad inimesed ei ole enam 
kvaliteedis pettunud. Seadmed on 
juba reaalselt kasutatavad ja viivad 
inimese teise reaalsusesse. Samuti 
hakkab seadmete hind muutuma 
taskukohasemaks. Eksperdid usuvad, et 
praktikas muutuvad virtuaalreaalsusest 
veelgi kasulikumaks ning seeläbi 
rohkem kasutatuks liitreaalsus ja selle 
rakendused. Liitreaalsuses viiakse 
eristamatult kokku virtuaalne reaalsus ja 
päriselu, aga selles on täna veel kõvasti 

Virtuaalreaalsuse evangelisti Madis Vasseriga rääkisime sellest, kuidas 
on arenenud virtuaalreaalsuse (VR) ja 3D printimise tehnoloogia ning 
tehisintellekti (AI) arendamine. Uurisime, kuidas need tehnoloogiad hakkavad 
tulevikus tööelu mõjutama ja kuidas need samad tehnoloogiad võiksid 
rikastada koolielu.

Madis Vasser, virtuaalreaalsuse evangelist

Millised on tulevikutehnoloogiad tööl 
ja kuidas võiks valmistuda koolis?
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Esmalt peaks küsima, kas tahame lihtsalt 
tehnoloogiat kasutada või tahame tehnoloogia 

abil mingit probleemi lahendada.

tahame tehnoloogia abil mingit 
probleemi lahendada. Õigem oleks 
läheneda nii, et tehnoloogiaga soovime 
mingit probleemi lahendada. Näiteks 
võiks tuua, et koolides on koolirõõm 
madal ja mingeid teemasid on raske 
paberilt õppida. VR aitaks mõlemat 
muuta. Me saaksime luua ajutise 
alternatiivse maailma, kus pole segavaid 
faktoreid nagu nutitelefon oma sadade 
rakendustega või näpuvurr, ja me saame 
viia õpilasi virtuaalreaalse maailma 
keskele, kus õppimine toimub palju 
tõhusamalt ja lõbusamalt. VR võib 

toetab lõppkasutaja jaoks tegevuste ja 
keerukuse vähendamist, mitte asjade 
keerulisemaks muutmist. Seega, me 
ei hakka kõike kodus printima, küll aga 
aitab tehnoloogia kujundada sulle 
spetsiaalselt mõeldud tooteid, näiteks 
jalanõusid. See tähendab, et disainerit 
traditsioonilises mõttes pole enam vaja 
ja tooted on väga individuaalsed. 

Kuidas need tehnoloogiad võiksid 
rikastada koolielu?

Esmalt peaks küsima, kas tahame 
lihtsalt tehnoloogiat kasutada või 

kahemõõtmeliste füüsiliste ekraanid
jaoks ei ole enam vajadust. 
Virtuaalreaalsuse seadmete tootjate
sõnul muutuvad vahemaad 
väheoluliseks, kui seadmete kvaliteet 
saavutab oma küpsuse. See tähendab 
näiteks koosolekute pidamise ja tööalase 
reisimise vajaduse totaalset muutumist. 

Fantaseeritakse, et 3D-tehnoloogia 
arenedes hakkame endale kodus 
ise toitu ja riideid trükkima. See ei 
kaota aga transpordiprobleemi, 
printimise baasainet pead ikka ostma 
ja ladustama. Tehnoloogia areng aga 

Kuidas need tehnoloogiad 
hakkavad tööelu mõjutama?

AI-eksperdid arvavad, et ilmselt 
on kõige rohkem automatiseeritavad 
ametnikud, kes teevad oma otsuseid 
andmete põhjal. Torumehed võivad 
tunda ennast muretult, kuid keskastme 
juhi paljud ülesanded võivad küll olla 
kadumas. 

VR-tehnoloogia on huvitav, 
kuna saad sisuliselt arvutikoodiga 
luua ja mõjutada iseenda reaalsust. 
Kõige populaarsemaks muutub 
liitreaalsus ja kui sul on prillid peas, siis 
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elulisemaid probleemülesandeid. Suur 
osa loovast õpetamise tööst jääb aga 
ikkagi lihast ja luust õpetajale.

Kõik tehnoloogiad lähevad 
tavakasutaja jaoks lihtsamaks. Uute 
tehnoloogiate kasutamiseks ei pea enam 
olema programmeerija, vaid põgusa 
uurimise järel suudad ise tehnoloogiaid 
kasutada ning arendada. Aga pead aru 
saama oma tegevusest, et mitte saada 
soovitule vastupidiseid tulemusi.

tuua ka maailma parimad õpetajad iga 
õpilase ette.

AI on praegu hästi kitsa 
funktsionaalsusega ja saab väga heade 
lähteandmete puhul hakkama vaid 
konkreetsete ülesannetega. Koolielu 
on nii mitmekülgne, et seal läheb 
aastaid, enne kui AI suudab mõne 
rolli võtta. AI võiks näiteks panna 
klassikalise kalkulaatori kõrvale, et tuua 
matemaatikatundi keerulisemaid ja 
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Riigikontrolli uuringujuht Raina Loom räägib konverentsil äsja valminud 
värskest uuringust ja toob välja, kuidas on riik digiajastu väljakutsetega sammu 
pidanud ja digioskuste õpetamise tingimuste tagamisega hakkama saanud 
ning millised on hinnangud riigi eesmärkidele ja õppeasutuste võimekusele 
digioskuste õpetamisel. Intervjuu Raina Loomiga avaldatakse konverentsi 
kodulehel pärast auditi tulemuste ametlikku esitlemist.

Raina Loom, Riigikontrolli uuringujuht

Milline on riigi tegevus laste ja noorte 
digioskuste tagamisel?
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programm viiel päeval nädalas kuni 
kaheksa tundi päevas, nagu täiskohaga 
töö. Esimesed kuus nädalat olime kogu 
grupiga koolitusklassis. Sellest omakorda 
esimesed kaks nädalat kuulasime 
loenguid, harjutasime teemad kohe 
arvuti taga läbi. Järgmisel neljal nädalal 
töötasime pinginaabriga koos oma 
valitud projekti kallal, praktiseerisime 
paarisprogrammeerimist. Pärast 
klassiõpet suunati meid kaheksaks 
nädalaks erinevatesse IT-firmadesse 
praktikale, samuti täistööajaga. 
Praktikal toimus õpe juba firma enda 
äranägemise järgi.

Mida oled tänaseks õppinud ja 
kellena töötad?

Olen õppinud seda, et väga palju on 

Miks Sa otsustasid elukutset 
vahetada?

Olin kümme aastat õppejõu ametit 
pidanud ning tundsin, et tahaks kasvõi 
ainuüksi vahelduse mõttes mingit 
muud tööd teha. Tuleb tunnistada, et 
lektoriametist ma tüdinenud ei olnud. 
Olulisim tõuge elukutsevahetuseks 
tuli aga soovist edasi areneda, õppida 
midagi uut. Lisaks meeldib mulle 
tarkvaraarenduse juures idee, et ma 
saan midagi reaalselt kasulikku valmis 
meisterdada. Olin programmeerimisega 
ülikooli ajal kokku puutunud, omasin 
teemast mingit ettekujutust ja koodi 
kirjutamise kogemus oli olnud positiivne.

Kuidas õpe toimus?
Õpe oli väga intensiivne — tihe 

Üha enam räägitakse elukestva õppe vajadusest. Miks on elukestev õpe 
ja ümberõppimine vajalik? Kuidas on kõik tööd üha enam seotud IKTga? 
Oma kogemusest rääkis meile „Vali  IT!“ ümberõppeprogrammi lõpetaja Siiri 
Künnapas.

Siiri Künnapas, „Vali IT!“ ümberõppeprogrammi lõpetaja

Digioskuste roll elukestvas õppes 
„Vali IT!” projekti näitel
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Mina näen programmeerimises võimalust 
paljusid töid automatiseerida ja lihtsustada 

igapäevaste toimingute tegemist.

programmeerimisest teadma, kuigi 
kahtlemata ei jookse mööda külgi 
maha üleüldine arusaam sellest. Mina 
näen programmeerimises võimalust 
paljusid töid automatiseerida (liinitööd), 
lihtsustada igapäevaste toimingute 
tegemist (pesumasin, internetipank). 
Kood jõuab üha enam läbi erinevate 
seadmete meieni. Kui on soov ise sellesse 
panustada, siis programmeerimine on 
õpitav ning mitte ainult koolipingis.

veel õppida. Programmi jooksul saime 
klassiruumis baasteadmisi, praktikal 
nägime päris elu. Mida rohkem koodisin, 
seda rohkem mõistsin, et hetkel on minu 
programmeerimisalane teadmistepagas 
ikka väga väike.

Praegu töötan tarkvaraarendajana.

Mida soovitaksid õpetajatel 
programmeerimisest teada?

Ma ei ole päris veendunud, et 
absoluutselt iga õpetaja peaks midagi 



Euroopa Sotsiaalfondi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamise” toetusskeemi 

eesmärk on kasvatada inimeste teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast. 

Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad 

luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema 

konkurentsivõime tööturul. Toetusskeemi tegevuste sihtrühm on tööealine 

elanikkond, spetsialistid tööturul, õppejõud ja üliõpilased ning IKT-hariduse 

populariseerimisega seotud isikud. Tegevuste elluviija on Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakond. Toetusskeemi 

raames korraldatakse nii IKT-baasoskuste koolitusi, kui tegeletakse ka kõrgemate 

IKT-oskuste arendamisega nagu näiteks IT-õiguse õpe magistrantidele, 

täiendusõppijatele ja doktorantidele Tartu Ülikoolis; rahvusvahelised Oxfordi 

Ülikooli koolitused infoühiskonna mõjudest kuni 400le mitte-IKT tudengile 

aastas; Infoühiskonna mõjuanalüüsi õppeaine Tartu Ülikoolis ja „Vali IT!” 

ümberõpe IT-spetsialistide koolitamiseks. Lisaks on toimunud koolitused IKT-

oskuste ja -haridusega seotud teadlikkuse tõstmiseks (huviringide juhendajate ja 

karjäärispetsialistide koolitused). 

Rohkem infot toetusskeemist leiab Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi kodulehelt www.mkm.ee.
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Digitaalsed oskused aitavad elus 
paremini hakkama saada. 

Loe lisa: www.mkm.ee

MEIE AITAME SOOVI KORRAL 
NEID OSKUSI ARENDADA.
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haridussüsteemil on siin kanda oluline 
roll, kuid see on siiski ainult üks 
osa tervikust. Tööandjate poolt 
ja nn kommertsturul pakutavaid 
täiendkoolitusi on seni vaadeldud 
ametlikust haridussüsteemist 
eraldiseisvatena ja keegi ei hinda, kas 
seal toimuv tagab kogu riigi ja majanduse 
edukaks arenguks vajamineva. 
OSKA peab otsa vaatama tuleviku 
tervikvajadusele, mida avalik, erasektor 
ja kolmas sektor vajavad, mida tänases 
haridussüsteemis, sh erahariduses ja 
täiendkoolituses, pakutakse ja milline on 
muutmisvajadus.

Täna võib öelda, et OSKA on 
väga hästi startinud ning on tekkinud 
konsensus ja arusaam, mida on vaja 
teha. Järgmine küsimus on, kes vastutab, 
et tuvastatud vajadused suudetakse 
täita ning kes täiendavaid vajadusi ja 

Kuidas tagada riigi, tööandjate ja 
täienduskoolitajate tõhus koostöö?

Kompetentsed inimesed on riigi 
kõige väärtuslikum ressurss. Inimeste 
toel tuleb rahulolu, õnn, areng ja 
ekspordivõimekus. Vajalik kompetentsus 
ei kujune ainult heast põhiharidusest, 
vaid sellest, et keegi vaatab nn suurt 
pilti tervikuna ja kaalub, mida on riigi 
arenguks vaja. Täna hariduse ja tööeluks 
vajalike inimeste ettevalmistamise suurt 
pilti ei oska me Eestis piisavalt vaadata ja 
haridussüsteemi peaülesandeks peame 
kvaliteetse üldhariduse andmist. 

Kutsekoja eestveetav OSKA initsiatiiv 
on siinkohal võtmepositsioonil, kust 
kasvab välja erinevate eluvaldkondade 
tööjõu analüüs ning vajaduste 
prognoosimine. OSKA programm 
soovitab ka, kuidas puuduvate töökäte 
ja kompetentsideni jõuda. Riiklikul 

BCS Koolituse juhatuse esimees Ants Sild jagas meiega mõtteid, kuidas tagada 
riigi, tööandjate ja täienduskoolitajate tõhus koostöö, miks on elukestev õpe 
ja ümberõppimine vajalik ning miks peaks kiire ümberõpe olema kvaliteetse 
haridussüsteemi osa.

Ants Sild, BCS Koolituse juhatuse esimees ja ITLi haridusvaldkonna juht

Digioskuste roll elukestvas õppes 
„Vali IT!” projekti näitel
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Eriti IKTga seotud valdkonnad muutuvad 
nii kiiresti, et viie aasta pärast on tänased 
teadmised ja oskused selgelt vananenud.

Täna me näeme ameteid, kus töö sisu 
muutub 90%. Ühesugust tööd ei jätku 
meist kellelgi kauemaks kui maksimum 
kümneks aastaks.

saama, et need ametid on muutunud või 
muutumas.

Miks peaks ka kiire ümberõpe 
olema haridussüstemi osa?

Sõltub, mida pidada haridus-
süsteemiks. Haridussüsteem ei ole 
vaid lasteaiad, üldharidus-, kutse- ja  
ülikoolid. Arusaam, et tasemehariduse 
läbinu on eluks valmis ning riik saab 
edasisest käed puhtaks pühkida ja 
aidata vaid töötuid, on vananenud. Hästi 
fokusseeritud  ümberõppeprogrammid 
on hea võimalus muutustega toime tulla. 

enam 10% vajaminevatest teadmistest. 
Viimasel paaril aastal on muudatused 
progresseerunud oluliselt, sest toimub 
tööstuse digitaliseerimine. Keevitaja, 
kombainer aga ka õpetaja peavad aru 

muutusi (näiteks ümberõppe koolitusi) 
finantseerib. Ei ole nii, et riik peab kõik 
kinni maksma, kuid riik võiks suuta 
koordineerida, kuidas neid vajadusi 
rahuldatakse.

Miks on elukestev õpe ja 
ümberõppimine vajalikud?

Eriti IKTga seotud valdkonnad 
muutuvad nii kiiresti, et viie aasta pärast 
on tänased teadmised ja oskused 
selgelt vananenud. Kui 1980 oli 90% 
tööks vajalikest teadmistest töötaja 
enda peas, siis täna ei ole tal endal isegi 
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kinni. Õpetaja on Eestis nn väljasurev 
amet ning väga paljud koolid maadlevad 
õpetajate puuduses. Klassi ette jõuavad 
nii ka sellised õpetajad, kes seavad oma 
töö tegemise tingimusteks, et nad ei 
kasuta tehnoloogiat. Paljudes koolides 
on ikka veel eraldi tehnoloogiaõpe ning 
seetõttu veeretavad aineõpetajad selle 
teema õpetamise tehnoloogiaõpetaja 
õlule.

Milline on teie praktika GAGis ja 
mis valdkonnas on lõimimine kõige 
paremini õnnestunud?

Ma olen kõige rohkem rahul sellega, 
et me oleme kümne aastaga teinud läbi 
suure arengu. Mõttemuster on täiesti 
muutunud. Tehnoloogia kasutamine 
on igas õppeaines loogiline ja igas 

Miks on IKT ja õppeainete 
lõimimine üldse vajalik?

IKT ei ole midagi eraldiseisvat. Meil 
ei ole ju eraldi lugemise või rühmatöö 
tunde. Minu jaoks on digioskused üks 
osa kirjaoskusest. Me räägime üha 
rohkem mitte tehnoloogia lõimimisest, 
vaid ainete lõimimisest üldisemalt. Usun 
sellesse, et kõik õpetajad õpetavad ainet 
ja läbi selle arendavad ka digitaalset 
kirjaoskust.

Puutud kokku paljude 
haridustehnoloogidega — miks 
peetakse õppeainete ja IKT 
oskuslikku lõimimist nii keeruliseks?

Põhjenduseks tuuakse tehnoloogia 
ja õppematerjali puudumist, aga tihti on 
see pigem inimeste oskustes ja hoiakutes 

Paljudes koolides on ikka veel eraldi tehnoloogiaõpe ning seetõttu veeretavad 
aineõpetajad selle teema õpetamise tehnoloogiaõpetaja õlule. Küsisime 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogilt Ingrid Maadverelt, kuidas on 
lõimimine tema hinnangul seni õnnestunud ja miks peetakse õppeainete ja 
IKT oskuslikku lõimimist nii keeruliseks.

Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog

Kuidas lõimida digiõpet õppeainete 
õpetamisega?
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Uue tehnoloogia ja ideed toovad meie 
tundidesse tihti õpilased ise.

Mis on teie plaanid tulevikuks ja 
milliseid innovatiivseid lahendusi 
plaanite kasutusele võtta?

Loomulikult me jälgime, mis 
maailmas toimub. Aga samas ei 
saa me oodata, millal tulevad uued 
õppematerjalid või uued juhised, vaid 
uue tehnoloogia ilmnedes peame 
selle kasutusele võtma, katsetama ning 
vaatama, kuidas see meie tegevuses 
töötab. Iga pisike innovatsioon võib 
käivitada uued arengud, aga kõige 
aluseks on proovimine.

baasil jutustama, kuidas veeta päeva 
Peterburis. 3.-4. klassi muusikaõppes 
on tavaks saanud enda muusikapala 
loomine ja esitamine vastavat tarkvara 
kasutades. Lõpuklass aga kingib koolile 
ajaloofilmi. Tegelikult on neid näiteid 
väga palju.

Uue tehnoloogia ja ideed toovad 
meie tundidesse tihti õpilased ise. 
Näiteks tutvustas üks õpilane Arduinot, 
mille võtsime kasutusele ka koolis. 
Samuti viime igal aasal läbi IKT-seminari, 
kus õpetajad ja õpilased koos räägivad, 
kuidas nad kasutavad IKTd õppetöös.

ja mis jääb välja. Samuti, kuidas me 
integreerime uut tehnoloogiat nagu 
näiteks 3D-printerit või virtuaalreaalsust. 
Teostame IKT-tasemetöid. See on pigem 
tagasiside meile endile, kuidas me 
oleme oma plaanide realiseerimisega 
hakkama saanud.

Palun too mõned näited edukast 
lõimimisest?

Kui geograafiatunnis õpitakse 
kasutama Google’i kaardirakendust, 
siis vene keele tunnis tullakse 
geograafiatunnist saadud teadmise 

õppeaines on kirja pandud, mida õpetaja 
peab tehnoloogia vallas tegema. 

Oleme saavutanud olukorra, et 
tehnoloogia kasutamise baasoskused 
tulevad algklassidest. Samuti esimesest 
kuni kolmanda klassini peavad tulema 
programmeerimise ja multimeedia 
oskused ja selle kõik annavad edasi 
algklasside õpetajad.

Meie IKT-ainekava ei koosta mina 
ehk haridustehnoloog, vaid see valmib 
koostöös õpetajatega. Me teeme 
erinevate õppetoolidega analüüsi 
ning otsustame koos, mis jääb sisse 
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Ägeda meeskonna jaoks piisab 1-2 
eestvedajast, kes asja hingega teevad. 
Hea juhendaja peab oskama seda ära 
tunda ning looma meeskonnad ümber 
nende säravate tegijate. 

Lahedate asjadega tegelemiseks 
on juhendaja ülesanne ette valmistada 
ideed ja projektid nii lühemaks kui ka 
pikemaks perioodiks.

Laiem väljund eeldab, et juhendaja 
loob huvikoolile visiooni, 1) mida 
õpetada, 2) millistel võistlustel osaleda 
(pole mõtet minna igale poole, kuna siis 
kaob fookus ja killustudes kannatavad 
saavutused) ja 3) kuidas noori nende 
tegevustes inspireerida ja tunnustada. 
Võrdluseks: pilli- ja pallimänguga 
tegelejad saavad oma hobiga kergesti 
tunnustust, sest nende hobil on 

Juhendaja kui arenguhüppe 
eeldus

Kuidas noored üldse jõuavad 
inseneeria ja robootika huviringidesse? 
Valdavalt kolmel viisil: 1) isiklik huvi, 2) 
sõber kutsus, kuna on väga lahe, ja 3) 
ema paneb. 

Päris väikeste puhul ei ole eri moel 
tulnutel olulist motivatsioonivahet, kuid 
mida vanemaks saadakse, seda enam on 
isiklikust huvist tulnud enim motiveeritud 
ja pühendunud. Juhendaja roll on 
muuta nende abil huviring kütkestavaks 
ka teistele.  

Huviring saab olla populaarne 
kolme eelduse täitumisel: seal on 
äge meeskond, tegeletakse lahedate 
asjadega ning sellel on laiem väljund 
võistluste ja tunnustuse näol.

Digitaalne revolutsioon ehk Industry 4.0 on saanud ettevõtluskeskkonnas 
populaarseks märksõnaks. See on toodete ja teenuste digitaliseerimine ning 
organisatsioonide horisontaalne ja vertikaalne integratsioon. Millised eelised 
loob Industry 4.0 kooli- ja huvihariduses ja kuidas seda rakendada? Nendel 
teemadel jagas meiega oma mõtteid robootika.com eestvedaja ja Robotex 
kaaskorraldaja Leivo Sepp.

Leivo Sepp, Robootika.com eestvedaja, Microsoft Estonia tehniline kliendihaldur

Kuidas aitab huviharidus digioskuseid 
arendada?
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Digitaalse revolutsiooni rakendamine 
huvihariduses ja hariduses üldse on suurel 

määral inimestevaheline suhtlemine, 
kommunikatsioon ja koostöö arendamine. 

koolil on ühes valdkonnas tugevad 
õpetajad ja teisel koolil teises ning 
tehakse koostööd. Tekib koolide-
vaheline horisontaalne integrat-
sioon, jagatakse klassiruume, 
vahendeid, õpilasi ja õpetajaid. 
Tugevad kompetentsikeskused tu-
gevate õpetajatega võimaldavad 
pakkuda kvaliteetset (huvi)haridust 
ning hoida sellega õpilaste huvi ja 
inspiratsiooni.

Reaalkool on siinkohal hea näide, 
pakkudes teiste koolide õpilastele 

Koostöö kui horisontaalne ja 
vertikaalne integratsioon 

Suurima väärtuse annab äriettevõtete 
näitel nii horisontaalne kui ka vertikaalne 
integratsioon. Kooli- ja huvihariduses 
tähendab see eelkõige kaht olulist 
aspekti. 

1. Tuleb oluliselt suurendada koolide-
vahelist koostööd, lõpetades 
dubleerimine ja kasutu konkureeri-
mine. Tuleb rakendada LAAS (Learn-
ing as a Service) mudelit, kus ühel 

õppida, 3) robootikaring ei otsinud 
väljundit võistluste näol ning noori ei 
tunnustatud seetõttu väljaspool ega ka 
koolis. 

Igaüks mõistab, et selline tulemus on 
tegelikult seotud nõrga juhendajaga.

Seega, huviringi populaarsuse 
tagab täna eelkõige juhendaja, kes 
loob võimalused ning inspireerib oma 
eeskuju ja tegutsemisega nii noori kui 
ka nende vanemaid. Mida toob aga 
homne päev ja kuidas saab digitaalne 
revolutsioon tehnoloogia huvihariduse 
populaarsust tõsta?

automaatselt lai väljund — spordipäevad, 
koolidevahelised võistlused, koolipeol 
esinemised jne. Samal ajal tehnoloogia 
huviringid kipuvad jääma omaette 
nokitsemiseks, millest väljaspool, ka 
oluliste saavutuste puhul, ei teatagi. 

Miks aga robootikaringidest 
lahkutakse?

Sellelgi on kolm peamist põhjust: 1) 
juhendaja ei olnud „huvitav“, lasi lihtsalt 
kõigil teha mida need soovisid, 2) 
klassis polnud korda, puudus teadmine, 
mida õpitakse ja soovijatel ka võimalus 
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õpivad samades ruumides. 12. klassi 
õpilased panevad oma pooleliolevad 
robotid (mis on suured, ägedad ja 
keerulised) klaasustega kappi, kus need 
siis nooremates juntsudes vau-efekti 
tekitavad ja sõna otseses mõttes pidevalt 
silme ees hoiavad, kuhu on võimalik 
järjepideva tööga jõuda.

Gümnaasiumiõpilasi saab aga
motiveerida läbi vertikaalse haridus-
integratsiooni ülikoolide ja 
insenertehnoloogiliste ettevõtetega. 
Kõige vanem kooliaste tegeleb keeruliste 
ja pikemat aega nõudvate projektidega 
ning sellesse tegevusse saab kaasata 
tudengeid ja tehnoloogiaettevõtete 
insenere.

Reaalkoolil on käimas koostöö-
läbirääkimised ettevõtetega, et nende 
insenerid panustaksid üks kord kuus 
paar tundi koos noortega nende 
arendatavasse projekti.

Digitaalse revolutsiooni rakenda-
mine huvihariduses ja hariduses üldse 
on suurel määral inimestevaheline 
suhtlemine, kommunikatsioon ja 
koostöö arendamine. 

Digitaalse revolutsiooni tehno-
loogilist poolt, kuidas õpilaste 
haridustee blockchain-tehnoloogia abil 
üheks tervikuks siduda, millist väärtust 
loob hariduses machine learning ja 
kuidas sellest saab kasu nii õpilane kui ka 
ühiskond, jääb järgmise aasta teemaks.

võimalust saada osa Reaalkooli 
õppekava raames välja töötatud 
insenerivaldkonna õppetundidest. Kool 
on teinud selleks suure hulga tööd, 
pidanud läbirääkimisi teiste koolide 
ja linnavalitsusega. Eesmärk on jõuda 
uue õpetamismudelini alates teisest 
poolaastast.

2. Tuleb tegeleda lasteaedade ja 
ülikoolidega, luues hariduse 
vertikaalne integratsioon ülevalt 
alla. Selle vajalikkuse mõistmiseks 
tuleb taas tagasi põigata huviringi 
tulemise ja huvi püsimise juurde. 
Miks on nii, et esimese klassi õpilaste 
seas on robootikahuviliste osakaal 
väga kõrge, aga gümnaasiumis 
tuleb sobivaid noori tikutulega 
otsida? Põhjus on lihtne: 1. klassi 
rohkearvulised robootikud on 
„ema pandud“, kuid gümnaasiumis 
tullakse robootikasse ainult siis, 
kui ennast huvitab. Noores astmes 
ei tähenda aga „ema pandud“ 
sündroom huvipuudust: lapsed on 
avatud ja huvituvad kõigest ning 
hea juhendaja suudab neid kergesti 
sütitada. Kuidas siis hoida seda huvi 
vanema kooliastmeni?

Reaalkooli näitel on selleks 
käesoleva õppeaasta algusest loodud 
koolisisene vertikaalne integratsioon. 
Kõikide vanuseastmete huviringid 
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James Paul Arney, Miina Härma Gümnaasiumi õpilane, MTÜ Eesti Väitlusseltsi 
esindaja
Brett Peter Rästas, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane, MTÜ Eesti Väitlusseltsi 
esindaja

Atraktiivse digitaalse õpisisu tootmine on kulukas ning aeganõudev protsess. 
Kas riik peab hoidma digitaalse õppematerjali koostamise ohjad enda 
käes või suunama kasutama rahvusvahelisi ressursse? Või võiksid õpilased 
osa materjalist hoopis ise toota? Kas digitaalne õppematerjal peab olema 
emakeelne? Ja kes ning kuidas digisisu eest maksab? Nendel teemadel 
väitlevad keskkooliõpilased ise.

Riigi huvides on ise koostada 
atraktiivset digitaalset õppematerjali
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juhendajad, kelle ülesanne on arendada 
lastes teatud käitumismustreid ja 
loovust. Sellest tulenevalt peab hariduse 
üleüldine struktuur vastavalt muutuma. 

Paralleelselt tekivad uued 
nõudmised peale kasvavale tööjõule. 
Seadusandjad teevad kõik, et vormida 
noortest inimestest tublisid kodanikke 
ja häid töötajaid. Kui vanasti vaatas 
tööandja esmajoones õpitulemusi, siis 
nüüd lähtutakse rohkem võimekusest. 
Võimekust on tänapäeval päris kerge 
mõõta ja enamik tööandjaid on 
võimekustestid rõõmuga kasutusele 
võtnud. Säärane lähenemine tähendab 
omakorda seda, et õpetajad ei saa enam 
ainult hinnetele keskenduda. Tööturul 
saavad määravaks hoopis erinevad 
oskused ja iseloomuomadused: 
pingetaluvus, liidriomadused, 

Traditsiooniline haridussüsteem 
seisab peagi silmitsi uue 
põlvkonnaga. Millised muutused 
meid ees ootavad? 

Esiteks muutuvad õpetajate 
väljakutsed. Seni on õpetaja ülesandeks 
olnud info edasiandmine, nüüd on 
internet antud rolli enda kanda võtnud. 
Platvormid nagu ALISON on küll kohati 
oma võimetelt piiratud, kuid faktilist infot 
saab sealt kergesti kätte. 

Lisaks õpetamisele tegeleb õpetaja 
ka lapse arenguga. Kuna teadmisi 
saab edaspidi kätte teistest allikatest, 
muutub just juhendamine pedagoogi 
esmaseks kohustuseks. Õppimine ja 
areng hakkavad teineteisest järjest 
kaugenema. Erinevad veebiplatvormid 
teevad õppimise märksa kiiremaks ja 
rahvusvahelisemaks. Õpetajatest saavad 

Massive Open Online Course (MOOC) on interneti vahendusel piiramatul 
arvul osavõtjatele kättesaadavad e-kursused. Üks niisuguseid kursuseid pakkuv 
platvorm on ALISON, mille asutaja ja tegevjuhi Mike Feerickiga rääkisime, 
millist rolli mängivad haridussüsteemis võõrkeelsed online-kursused.

Mike Feerick, ALISONi asutaja ja tegevjuht

Milline on MOOC-lahenduste roll 
tuleviku hariduselus?
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Kui vanasti vaatas tööandja esmajoones 
õpitulemusi, siis nüüd lähtutakse rohkem 

võimekusest.

reklaamita poleks meil näiteks raadio-
ja teletööstust. Sama kehtib Facebooki 
ja Google’i kohta, mis on vaieldamatult 
meie kõigi elu muutnud. Iirimaa 
Rahvusringhääling säilitab kohaliku 
kultuuri samuti tänu reklaamirahadele. 

Haridus on täna väga aeglane, 
pealiskaudne ja siiani paljudele 
kättesaamatu. Veebiplatvormid toovad 
meieni hulgaliselt tasuta teadmisi. 
Reklaam on vältimatu, sest lapsed 
kasutavad kodutööde tegemisel nii 
või teisiti Facebooki ja Google’it. Mina 
näen selles innovatsiooni kasvulava. 

Kohaliku haridussüsteemi ja 
platvormide vahel tuleks leida tasakaal. 
Nii pisikesel riigil nagu Eesti pole mõtet 
kapselduda. Teil pole lihtsalt piisavalt 
ressurssi võitlemaks väliste mõjudega. 
Mõistagi on keele säilitamine väikeste 
rahvaste jaoks suur mure. Samas usun, 
et kui riigil on hea programm keele ja 
kultuuri kaitseks, pole rahvusvaheliste 
materjalide ja allikate kasutamine ohuks. 
Kõik taandub rahvuslikule uhkusele. 
Inglise keel on puhtalt ärikeel, mida 
kaasaegses maailmas peab kindlasti 
valdama. 

Platvormid nagu ALISON lisavad 
kohalikule haridusmaastikule dimen-
siooni. Siia suunatakse kümneid 
miljoneid dollareid. Olge kavalad! 
Jääge oma visiooni juurde ja noppige 
siit-sealt materjale juurde. Eriti niivõrd 
digilembelises riigis nagu Eesti. 

Haridus on kallis lõbu. 
Reklaamipind võimaldab ALISONil 
tasuta kursuseid pakkuda. Reklaam 
ja haridus on parajalt vastuoluline 
kooslus. Kas nõustud?

Ma ei näe reklaamis surmapattu. Ilma 

tiimitööoskus jpm. Koolide ülesanne 
on noori inimesi järjest keerulisema 
töömaailma jaoks ette valmistada. 

Millist rolli mängivad riigipõhises 
haridussüsteemis võõrkeelsed online 
kursused nagu ALISON? 

Haridus on ajalooliselt olnud 
tugevalt seotud rahvusluse ja poliitikaga. 
Poliitikud on alati üritanud siia oma nina 
toppida ja sama kehtib religiooni kohta. 
Usun, et tehnoloogia kõigutab viimaks 
ka hariduse ja poliitika suhet. See oleks 
pidanud juba ammu juhtuma. 
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mõne ülikooli samateemalist reklaami. 
Me ei määri ju ometi kellelegi relva pähe! 

Inimene, kes klikkab reklaamile, 
tasub ülejäänud kahekümne inimese 
tasuta kursuste eest. Reklaamimudel on 
meile suureks õnnistuseks. 

Vanasti moodustas reklaam ALISONi 
tulust 90%, täna 45% ja tänu uutele 
teenustele on see pidevas languses. 
Lisaks on pea kõik lehel kuvatavad 
reklaamid haridusteemalised. Kui sul on 
parasjagu käsil raamatupidamiskursus, 
siis kuvatakse sulle suure tõenäosusega 



54 EDU EXEX 2017



55EDU EXEX 2017



Microsofti lahendused ja tooted – alates Windowsist, Office’ist kuni äritarkvarani – on jõudnud 
tuhandete inimeste, ettevõtete ja haridusasutusteni. IT-hariduse edendamine on Microsofti 
üks olulisemaid eesmärke, mistõttu oleme panustanud projektidesse nagu Geeks on Wheels 
(IT-tudengite koolikülastused), MSP-de programm (Microsofti tudengpartnerite programm), 
Hour of Code (koodikirjutamise kampaania), Tüdrukute IT-päev koostöös Tartu Ülikooliga, 
Targa Klassi lahendus koostöös BCS Koolitusega ja juba mitmendat aastat oleme toetanud 
NutiLaboried ehk programmeerimise ja robootikaalaseid noorte huviringe üle Eesti. Õpetajatel 
ja haridustehnoloogidel on võimalik oma teadmisi täiendada läbi inglisekeelste online-
koolituste ja materjalidele, mis on kättesaadavad Microsofti veebilehel. 

www.microsoft.com/en-us/education

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone 
ühendav erialaliit. ITLi peamiseks eesmärgiks on ettevõtete huvide kaitsmine, infoühiskonna 
arendamine, IT integreerimine teistesse valdkondadesse  ja IKT populariseerimine.  ITL soovib 
haridusvaldkonna otsustajatele tutvustada IT-valdkonna võimalusi ja integreeritust erinevate 
elualadega. 

www.startit.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise 
ja elluviimise kaudu arendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Ministeeriumi töös on 
oluline roll Eesti infoühiskonna poliitika kujundamisel. ’’Digitaalse kirjaoskuse suurendamise’’ 
toetuse eesmärk on kasvatada inimeste teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast. 
Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad luua kõrgema 
lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema konkurentsivõime tööturul. 

www.mkm.ee

EXEX tuleneb inglisekeelsest sõnast executives ja EXEX foorumid toovad kokku erinevate 
valdkondade tippotsustajad. EXEX foorumid toimuvad kõigis Baltimaades ja sellepärast on 
ka foorumite nimi rahvusvahelise kõlaga. EXEX foorumite initsiaator on konverentsiettevõte 
Confent, kes korraldab foorumid tihedas koostöös partnerorganisatsioonidega. Confenti 
kliedid ja partnerid on Danske Bank, Swedbank, Nordea Bank, Tallink, Møller Auto, Ecofleet, 
Scania, Neste, MasterCard, Ingenico, Samsung, ITL, EAS, Eesti Koolijuhtide Ühendus jpt.

www.confent.com


