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Taust

• Samsung DigiPööre: positiivsed kogemused
• Eesti nutika spetsialiseerumise kasuvaldkond: IKT 

teistes sektorites
• Elukestva Õppe Strateegia: digipööre 1:1 

arvutikasutuse ja VOSK suunas kõikidel
haridustasemetel, digipädevuse ümbermõtestamine

• Ebamõistlik suhe gümnaasiumi vs kutsekooli
siirdujate vahel pärast põhikooli (70:30)

• Digilõhe: kutsekooli lõpetaja on täna halvemini ette
valmistatud (digitaalsel) tööjõuturul
konkureerimiseks võrreldes gümnasistiga



Samsung Digi Pass: värske vaade
noorte digipädevustele tööjõuturul

• Digikoguja - kogud ja korrastad materjale, rakendusi, mälestusi, 
kontakte

• Digimõtestaja - märgendad, liigitad, kommenteerid kogutut
• Digilevitaja – jagad oma digimaterjale teistega
• Digilooja – lood digikujul tekste, pilte, videosid, muusikat, jutustad

lugusid ja koostad juhiseid
• Digitiimiliige – teed koostööd, panustad meeskonnatöösse, 

vajadusel vead eest
• Digiesitleja – hoolitsed oma digikuvandi eest, esitled end 

(tööandjale) parimast küljest
• Digiturvaline – järgid autoriõigusi, välidid riske privaatsusele, 

turvalisusele ja tervisele
• Digilahendaja - paned tõrkuva digiseadme tööle, leiad lahenduse

probleemile
• Digiuuendaja – teed digivahendi abil asju paremini, kiiremini, 

nutikamalt



Koolitusprogramm

• Individuaalne ülesanne: pädevuspõhine
digiportfoolio

• Rühmatöö: koostööprojekt (prototüüp)

• Pädevuste tunnustamine õpimärkidega

• Digi Pass: digitaalne & plastikkaart

• Mentorid: 2 korral 2 tundi nõustamist

• Superstaari-saate stiilis lõpushow

• Konkurss: auhinnad Samsungilt



Projekti ajakava

• Taotluste esitamine alates 7. septembrist
• Meeskondade väljavalimine
• 2 sessiooni Samsungi Akadeemias oktoobris:

– Õpikeskkond, nutikas õpe töökohal
– Digipädevused, õpimärgid, digiportfoolio
– Koostööprojekti käivitamine, prototüüpimine

• 1 sessioon Samsungi Akadeemias novembris: 
– tööjõuturg, tööintervjuud, 
– digiloome, esitlemine

• Veebipõhine coaching-sessioon mentoritega jaanuaris
• Projektide esitlemine ja pidulik võitjate väljakuulutamine

veebruaris



Projektimeeskond

• Pirje Jürgens (TLÜ): projektijuht

• Mart Laanpere (TLU): digipädevused, e-portfoolio

• Romil Rõbtšenkov (TLU): prototüüpimine

• Jaanika Hirv (TLU): nutikas õpe töökohal

• Eva Tšepurko: äpid ja nende loomine

• Marek Tammets: esitluskunst

• Marek Mühlberg:  ettevõtlikkus, esitlus



Digi Pass: digipädevuste tunnistus



Liainfo ja registreerumine

Registreerumine veebis: 

www.samsungdigipass.ee
Pirje Jürgens pirje.jurgens@tlu.ee



#samsungdigipass


