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                                         Veebikohtumised COVID-19 pandeemia olukorras 

Rahvusvaheline veebikohtumine korraldati 1. aprillil 2020, et arutada olukorda projektipartnerite  
riikides, tööd 1 ja 2 intellektuaalsete väljundite kallal. Partnerid käsitlesid võimalusi materjalide  
testimine võrguühenduseta ja võrgus ning võimalused kohalike tegevuste korraldamiseks. Partnerid 
rääkisid ka levitamismaterjalidest ja tegevustest. 
 

                 
 
9. oktoobril 2020 algatati veebikohtumine, mille eesmärk oli arutada olukorda COVID-19-ga, 
tööd väljundite üle, riikidevaheliste koosolekute võimaluste üle, projektimaterjalide testimist ja 
kordistajate ürituste korraldamist. 
 

                     
Kavas oli riikidevaheline projektikohtumine Kreekas Voloses 1. aprillil ja kohtumine Tallinnas 
juunis 2020. Pandeemia tõttu otsustasid partnerid need veebis korraldada. Viimane 
riikidevaheline kohtumine on projekti tulemuste kokkuvõtmiseks veebis novembri lõpus. 

 



Töö 2 intellektuaalse väljundiga  
 

 
 
Projekt „Digitaalne vanur” keskendub kahe intellektuaalse väljundi väljatöötamisele: 

täiskasvanute koolitajate kursus „Digitaalne elu“ kui avatud haridusressurss (OER) ja 

täiskasvanute koolitajate käsiraamat „Kuidas pakkuda digitaalse elu koolitust“. 

Käsiraamatu eesmärk on toetada täiskasvanute koolitajaid OER-i kasutamisel eakate koolituse 

ajal. Ühelt poolt on see juhend täiskasvanute koolitajatele, kuidas õpetada OER-iga, ja teiselt 

poolt on see kasulik õppijatele otse. 

Projekti partnerid loodavad, et käsiraamatu abil tõstavad täiskasvanute koolitajad digipädevusi 

ja nende koolitus on tõhusam. Samuti eeldatakse, et õppijad ei karda enam digitaaltehnoloogiat 

ja hakkavad igapäevases elus veebivahendeid kasutama, nende elu muutub mugavamaks ja nad 

ei tunne end digitaalselt tõrjutuna. 

Käsiraamatut saab kasutada erinevate rühmade koolitamiseks, mitte ainult eakatele, vaid ka 

kõigile neile, kellel puuduvad või kellel on madalad digitaalsed oskused ning kes ei kasuta uusi 

tehnoloogiaid ja teenuseid igapäevaelus. Lisaks saab käsiraamatu ülesehitust ja loogikat 

kasutada teiste sarnaste erineva sisuga käsiraamatute ettevalmistamiseks. 

Testimine ja kohalikud tegevused 

              

Kahte intellektuaalset väljundit testiti kahekümne täiskasvanute koolitaja ja kahekümne 

seenioriga kõigis partnerriikides. Kohalikud võrguühenduseta ja võrgus toimuvad tegevused 

korraldati siis, kui see oli võimalik. 

 



Levitamistegevus 
 

      
Eesti People to People meeskond levitas projekti teavet Erasmus+ strateegilise partnerluse 
projektikohtumisel "Rändajad and pagulased meedias ja tegelikus elus" (2020-2021) Tallinnas 
22. juulil 2020 Taani, Eesti, Prantsusmaa ja Hollandi partneritele. 
 

  Projekti levitamine Erasmus+ strateegilise partnerluse 
projektis "New Horizons" osalejatele kaheksast ELi riigist Horvaatias Zadaris, 5. oktoobril 2020. 
 
Partnerid levitasid projekti teavet ja tulemusi oma veebisaitidel, Facebooki lehtedel ja muus 
sotsiaalmeedias, võrguühenduseta ja veebiürituste ajal. 
 

Jälgi meid veebis https://dsc.erasmus.site/  
ja Facebookis https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/ 

Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt “Digitaalne Venur” keskendub 65-aastaste ja vanemate eakate 

täiskasvanute koolitusele ja heaolule. Need inimesed on digitaalsete oskuste osas ebasoodsas olukorras, kuna kuigi 

nooremad põlvkonnad omandavad neid oskusi praktiliselt lapsepõlvest alates, ei olnud vanematel inimestel seda 

võimalust lihtsalt seetõttu, et arvutit ja Internetti ei olnud nende kasvamise ajal olemas ning digitaalset pädevust ei 

olnud. kaasatud nende haridusteesse. Partnerid loovad koolitajate jaoks õppemoodulid täiskasvanud õppijatega 

töötamiseks. 

Projekti partnerid: 

Eesti              Poola                  Itaalia                Prantsusmaa       Hispaania               Kreeka 

          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

See document väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. 

 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/

