LISA 2
Majandus- ja taristuministri 7. jaanuari 2015. a käskkirja nr 15-0004
„Toetusskeem digitaalse kirjaoskuse arendamise toetamiseks tegevuskava 2016-2017“
Tegevus

Sihtgrupp

Tegevuse täpsem sisu ja/või alamtegevused

Aeg

Eelarve (indikatiivne väljamakse)

2016
1

Eelarve kokku

Märkused

2017

Tegevussuund 1: koolituste korraldamine täiskasvanud elanikkonnale arvuti- ja internetikasutusoskuse omandamise eesmärgil
Arengukava tegevussuund: IKT baasoskuste omandamine täisealiste interneti mittekasutajate seas

1.1

Arvuti- ja internetiõppe
koolitusprogramm "e-Kogukond"

Arvuti- ja interneti
mittekasutajad, täiskasvanud
elanikkond

1. Koolituste eesmärk on täiskasvanud elanikkonna arvutija internetikasutusoskuse parandamine. 2. Koolitushanke
koostamine ja koolituste läbiviimine.
sept.2016 - dets. 2018

Täiskasvanud elanikkond

1.Kooliõpilaste poolt pakutav koolitus oma vanematele ja
teistele kogukonna liikmetele, mille raames õpetatakse
nutiseadmete kasutamist, rakendusi, allalaadimist,
privaatsuse ja muid turvalisusega seotud teemasid,
suhtluskanalite ja sotisaalvõrgustike kasutamist. 2.
Koolitushanke koostamine ja koolituste läbiviimine.
mai 2016 - mai 2017

1.2

Noorelt vanale koolitusprojekt "Digiskaudid"
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Tegevussuund 2: koolituste korraldamine kõrgemate IKT-oskuste arendamiseks

390 000,00 €

390 000,00 € Eesmärk on koolitada ca 6000 inimest.

10 000,00 €

Koolitused viiakse läbi Nutilaborite
võrgustiku kaudu. Eesmärk on koolitada
10 000,00 € vähemalt 150 inimest.

192 000,00 €

2015.a läbi viidud hanke täpne nimetus
960 000,00 € oli "IT-õigusalane spetsialistide koolitus"

265 000,00 €

2015.a läbi viidud hanke täpne nimetus
oli "International training sessions on the
impacts of the Estonian information
1 060 000,00 € society"

Arengukava tegevussuund: IKT oskuste omandamine madala või aegunud kvalifikatsiooniga elanikkonna hulgas
Arengukava tegevussuund: IT-spetsialistide osakaalu suurendamine koguhõives
Arengukava tegevussuund: Kõrgemate IKT-oskuste omandamine teiste kutse- ja kõrghariduse erialade raames ning teistes majandussektorites

2.1

IT-õiguse magistri- ja doktoriõpe ning
spetsialistide täiendõpe

Bakalaureuse ja magistri
õigusharidusega tudengid;
õigusharidusega spetsialistid

1. Koolituste läbiviimine magistri- ja doktoriõppe tasemel
IT-õiguse õppekava raames. Samuti täiendkoolituse
pakkumine töötavatele õigusharidusega spetsialistidele.
2. Koolitushanke koostamine ja koolituste läbiviimine.
aug.2015 - aug.2020

2.2

Rahvusvaheliste koolituste hankimine
infoühiskonna mõjudest
sotisaalteadustes

eriala omandavad tudengid

1. Rahvusvaheliste koolituste läbiviimine eeskätt
sotsiaalvaldkonna erialadel õppivatele tudengitele. 2.
Eesti infoühiskonna nähtuse teadusliku analüüsi
hankimine ning tulemuste levitamine sh. nende baasil
koolituste läbiviimine Eesti tudengitele. 3. Koolitushanke
koostamine ja koolituste läbiviimine.
jaan.2015 - jaan.2019

2.3

Sotsiaalteaduste (riigiteadused,
sotsioloogia, psühholoogia jt.)
õppekavade täiendamine infoühiskonna
mõjuanalüüsi õppeainega ja õppetöö
eriala omandavad tudengid,
aines läbiviimine.
õppejõud ja teadustöötajad

1. Infoühiskonna analüüsil põhineva õppeaine ja
koolituse hankimine. 2. Infoühiskonna analüüsil põhineva
MOOC (massive open online course ) hankimine.
juuni 2015 - aug.2019

192 000,00 €

265 000,00 €

66 000,00 €

232 000,00 €

2015.aastal läbi viidud hanke täpne
nimetus oli "Kahe infoühiskonnaalase
õppeaine ainekavade ja õppetöö
590 640,00 € läbiviimise tellimine"

2.4

Ümberõppeprogramm IT-spetsialistide
koolitamiseks

IKT-baasoskused omandanud
tööealine elanikkond

1. 4-kuulise ümberõppekoolituse eesmärk on
suurendada IT-spetsialistide arvu ning pakkuda
täiskasvanude elanikkonnale uusi tööturuväljundeid. 2.
Koolitushanke koostamine ja koolituste läbiviimine.

IKT-baasoskused omandanud
tööealine elanikkond

1. Kaardistatakse rahvusvahelised näited IKT-valdkonna
online koolitusplatvormide kohta; 2.Kaardistatakse
online koolitused Eesti IT-sektori tööjõuvajaduse
kontekstis. 3. Ettevõtteid ja potentsiaalseid töövõtjaid
ühendava koolitusplatvormi kontseptisooni koostamine. 2016 - 2017

jaan.2016 - dets.2018

2.5

Kõrgemate IKT-oskuste omandamiseks
keskse koolitusplatvormi loomine.
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Tegevussuund 3: koolituste korraldamine IKT oskuste ja hariduse omandamisega seotud teadlikkuse tõstmiseks.

3.1

Koolituste läbiviimine IKT huvihariduse
kättesaadavuse suurendamiseks

3.2

Karjääriteenuste pakkujad SA
Karjääriteenuseid pakkuvate
Innove Rajaleidja keskustes,
spetsialistide täiendkoolitus IKT-erialade üldhariduskoolides,
ja sektori vajadustest
kõrgkoolides, Töötukassas.
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Tegevussuund 4: valdkondliku teadus- ja arendustegevuse hankimine

Avatud noortekeskuste
töötajad, lapsevanemad jt.

Projekt koosneb kahest etapist, mille
raames on planeeritud koolitada ca 500
inimest. Esimeses etapis (2016.a) toimub
koolitusmetoodika ja materjalide
piloteerimine ca 40 inimesega. Teises
etapis (2017 - 2018) suurendatakse
1 000 000,00 € koolitatavate arvu 400-ni.

1. Koolitustega jätkatakse 2015.a läbi viidud
pilootprojekti ning suurendatakse koolitatavate arvu. 2.
Koolitushanke koostamine ja koolituste läbiviimine.

juuni 2016-dets.2017

Koolitushanke koostamine ja koolituste läbiviimine.

sept.2016 - dets.2017

1 089 360,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 € Eesmärk on koolitada ligi 200 inimest.

25 000,00 €

25 000,00 € Eesmärk on koolitada ca 100 inimest.

Arengukava rakendusplaan: Toetatakse infoühiskonnaalase teadustöö mahu suurenemist sh.korraldatakse IKT-ga seotud teadustööde konkursse kõrgkoolide mitte-IKT-erialade tudengitele
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Tegevussuund 5: kommunikatsiooni- ja teavitustegevused
Arengukava tegevussuund: Teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimaluste ja ohtude kohta
Karjääriteenuste pakkujad SA
Innove Rajaleidja keskustes,
Töötukassas ja kõigis
õppeasutustes.

5.1

IKT-alase karjääriinfo hankimine ja
levitamine

5.2

Naised IT-s. Tegevuste hankimine naiste
teadlikkuse suurendamiseks IT-sektoris
töötamiseks ning IT-oskuste
täiskasvanud tööealine
arendamiseks.
elanikkond

Tegevusega hangitakse üritustesari naiste suuremaks
kaasamiseks tehnoloogiasekotrisse. Samuti
soodustatakse läbi tealikkuse tõstmise vajalikke IToskuste omandamist nt. ettevõtlusega alustamiseks ja
edasi arendamiseks jms.

5.3

IT-hariduse populariseerimisega seotud
tegevuste hankimine erinevatel
haridustasemetel.

Tegevusega hangitakse IKT haridust populariseerivate
ürituste korraldamist (sh teavituskampaaniad, töötoad
jmt).

Projekti administreerimine
Tegevuste elluviimiseks vajaliku
personali- ja üldkulud ning muud
programmi eesmärkide ja tegevuste
elluviimisega seotud muud kulud.

Eelkõige programmijuhi ja projektijuhi palgafond ning
lähetuskulud
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6.1

Kokku

sept.2015-dets.2016

48 000,00 €

sept.2016 - dets.2017

jaan.2016-dets.2017

60 000,00 €
646 000,00 €

48 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

60 000,00 €
1 589 000,00 €

120 000,00 €
5 723 000,00 €

