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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
valdkonna müüdid

Müüt nr 1 - IT on keeruline

Müüt nr 2 - IT valdkonna töö on igav ja rutiinne 

Müüt nr 3 - IT on patsiga poiste ala ehk IT pole tüdrukute ala

Müüt nr 4 – IT võtab inimestelt töö ära.
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Mis teeb IT keeruliseks?

IT = programmeerimine - vajalik on tõsta 

noorte teadlikkust IKT erialadest 

Peamine põhjus, miks noored valivad IKT eriala on varasem 

positiivne kogemus, kokkupuude IKT’ga

IKT vahendeid, võimalusi kasutatakse vähe õppetöös (7%/49%)?





IKT töö on muutunud – kas ka õpe?

Ettevõtjad ootavad kooli lõpetajatelt järgmiste üldpädevuste 

olemasolu: 

suhtlemine 

informatsiooni otsimine ja kasutamine

enesejuhtimine 

Kõrgharidustasemel on IKT erialadel suur väljalangevus



IKT kas naiste ala või mitte?

3 miljonist IKT töötajast ainult 22% on naised

Noorte võimekus teaduse- ja 

tehnoloogiavaldkondades ei ole mitte soo põhine, 

vaid kujuneb loodud keskkonnast tulenevalt. 
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IT revolutsioon 
igal pool!



IKT ei ole asi iseenesest 
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90% kõikidest ametikohtades eeldab aastal 2020 digioskuste 

olemasolu

Aastal 2020 on Euroopa IT valdkonnas puudus 500 000 – 1 

miljon töötajat 

IT loob uusi töökohti ja tõstab teiste valdkondade 

tulemuslikkust 



Mida ootavad tööandajad?

Aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas

kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses



Tööandjate ootused

Õppekavade koostamisel, aine planeerimisel, tunni läbi viimisel  

mõelge, millised oskused tagavad tänastele õppuritele hakkama 

saamise tööturul täna ja ka 5 ning 10 aasta pärast.

Ärge kartke IKT vahendeid, ka neid, mis noor kooli kaasa toob – õppige 

koos noortega.

IKT loob uusi võimalusi ainete vaheliseks integratsiooniks – IKT 

vahendite soetamine õppeks ei tohiks olla juhuslik ja ainult 

projektipõhine, vaid lahutamatu osa kooli IT strateegiast. 
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Õppimine on põnev!


