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Digitaalsuse õppimine: kontekst 

Euroopa Liit on seadnud oma eesmärgiks toetada ohutust, privaatsust, kaasatust ja demokraatiat 
digitaalses transformatsioonis (DT - edaspidi tekstis ka “digitaalne ümberkujundamine”). Mitmed 
määrused, nagu digitaalteenuste seadus (Digital Services Act) ja digitaalsete turgude seadus 
(Digital Markets Act) (EC DSAP, 2021), hõlmavad ühtset uute reeglite kogumit, mida kohaldatakse 
kogu ELis eesmärgiga luua turvalisem ja avatum digitaalruum. Digiteenuste seadus ja digiturgude 
seadus määravad, mis platvormidel on (veel) lubatud ja kuidas hakkavad toimima digitaalse 
kapitalismi mängureeglid. Ringmajanduse tegevuskava (Circular Economy Action Plan) (EC CEAP) 
soovitab juriidilisi dokumente parandada. Tänu sellele, kuidas uusi tehisintellekti eeskirju (EC New 
rules for AI) välja töötatakse ja rakendatakse, on tekkimas andmetundliku ja demokraatliku 
innovatsiooni turg – Euroopa moodus tehisintellekti käsitlemiseks või vähemalt euroopalikustatud 
Ameerika lähenemisviis sellest. See, kuidas Euroopa määratleb ja jõustab järgmise põlvkonna 
Internetti (Next Generation Internet Initiative, 2020), mõjutab seda, kui vaba, detsentraliseeritud, 
konkurentsivõimeline ja juurdepääsetav on Internet ja digitaalne ühtne turg Euroopas ning 
väljaspool seda. Andmekaitse üldmäärus (GDPR, 2016) on veel üks oluline maamärk, mis on 
muutnud ELi kogu maailmas piirkonnaks, kus digitaalse ümberkujundamise eesmärk on 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste kehtestamine.


Digitaalne transformatsioon mõjutab kõiki inimelu valdkondi, sealhulgas poliitilist osalust ja 
otsuste tegemist. Ülemaailmses konkurentsis majanduslike positsioonide edendamiseks ja 
kaitsmiseks on digitaliseerimisel eeldatavasti otsustav roll. Peale selle peaks majanduse 
ümberkujundamine digitaliseerimise suunas andma olulise panuse säästvasse arengusse. Kasvab 
lootus, et teadus ja tehnoloogia võivad aidata lahendada globaalseid probleeme, kuid kardetakse 
ka, et digitaalmajandus võib põlistada – ja isegi süvendada – pikaajalisi ja hiljutisi 
keskkonnaprobleeme.


2020. aastal tõmbasid COVID-19 pandeemia ümber toimunud arengud tähelepanu keskpunkti 
käimasolevad digitaalse transformatsiooni protsessid, mis olid jõudnud faasi, kus 
platvormimajandus, tehisintellekt (AI) ja suurandmed moodustavad igapäevase suhtluse aluse; 
neid kasutatakse laialdaselt ja nõutakse ning neist on saanud uue digitaalmajanduse kesksed 
tugisambad. Riikide valitsustel ja ettevõtetel üle Euroopa on selle arengu suhtes loomulikult 
ambitsioonikad ootused, osaliselt seetõttu, et on lootust, et majanduse elavnemine järgib 
rohelisemat ja digitaliseeritumat teed. ELi eesmärk on saada ülemaailmseks liidriks eetilise 
tehisintellekti ja suurandmete kasutamise vallas, nagu on väljendatud ELi Komisjoni tehisintellekti 
koordineeritud kava 2021. aasta ülevaates (EC COM(2021) 205 lõplik LISA) ja tehisintellekti 2020. 
aasta valges raamatus (EC White Paper AI, 2020), mis on jätk varasemale Euroopa 
digitaalagendale.


Euroopa andmestrateegia (EC COM(2020) 66 final) on juhitud tasakaalustatud „Euroopa 
tee“ visioonist: „Euroopa potentsiaali vabastamiseks peame leidma oma Euroopa tee, 
tasakaalustades andmevoo ja laialdase kasutamise, säilitades samal ajal kõrged privaatsuse, 
turvalisuse, ohutuse ja eetilised standardid. Eelkõige tugineb see visioon „Euroopa ühtsele 
andmeruumile”.


Nende ELi progressiivsete arengute kontekstis on meie projekt DIGIT-AL leidnud, et Euroopa 
tasandil peetakse läbirääkimisi oluliste teemade üle sageli sõltumatult riiklikest regulatsioonidest ja 
tehnilistest diskursustest, mis jäävad liiga sageli isoleeritud kastidesse, nagu digitaalplatvormide 
reguleerimine, ringmajandus ja andmekaitse. Arutelud jäävad sageli mõjutatud isikute 
professionaalsesse sfääri, samas puudub seos suuremate ühiskondlike mõjudega.


Hariduse ja õppimise reageeringud ja algatused digitaalse ümberkujundamise oludes 
Digitaalne ümberkujundamine on areng, mis mõjutab meie igapäevaelu mitmeid aspekte. 
Arvestades selle ümberkujundamise järkjärgulist ja revolutsioonilist olemust, ei ole tavaliselt ilmne, 
kui sügavalt see transformatsioon igapäevaelu mõjutab. Üksikisikud ei ole üldiselt teadlikud 
üksikute ettevõtete tohututest finants- ja majanduspingutustest. Majanduslike turupositsioonide 
säilitamiseks toimuva olulise poliitilise nihke vahel ei näi olema peaaegu mingit seost. 
Suurettevõtted, mis on kasutajale “nähtavad” liidestes nagu Google ja Facebook ja mis 
domineerivad digitaliseerimise diskursuses, on vaid jäämäe tipp, mis töötavad infrastruktuuri, 



riistvara ja tarkvara andmete ammutamise vallas globaalses mastaabis. Internetist ja 
digitaliseerumise erinevatest teedest terviklikuma pildi saamiseks vajame haridust, mis 
soodustaks teadmisi ja arusaamist tsentraliseeritud, platvormitud, vabade, avatud, 
mittetulunduslike ja patenteeritud Internetis tegutsejate mitmekesisusest.


Vähene arusaam digimajanduse andmeäri mudelitest ja sellest, kuidas riigid tahaksid 
digitaliseerimist kasutada ning avalike arutelude ja õppimisvõimaluste puudumine digitaliseerimise 
sotsiaalpoliitilise mõju üle jätab paljudele täiskasvanutele mulje, et digitaliseerimine toimub. 
keeruka eesriide taga. Demokraatliku valitsemise eesmärk ei saa olla usaldusväärse teabe 
saamine arengute kohta ainult vastusena andmetega seotud rikkumistele ja skandaalidele. Selle 
asemel peame investeerima haridusse, mis valmistab avalikkust laiemalt ja kodanikuühiskonda 
konkreetsemalt ette nendele keerulistele teemadele reageerimiseks ning demokraatliku ja 
inimõiguste mõõtme kui digitaalse ümberkujundamise osa eest seismiseks.


Demokraatliku kodanikuhariduse konstruktiivne roll 
Kui suurem osa toimuvast transformatsioonist on nähtamatu, siis kuidas saab keskmine indiviid 
toimuvalt eesriiet kergitada? Demokraatliku kodakondsuse ja inimõiguste hariduse (EDC/HRE) 
(CoE CM/Rec (2010)7) eesmärk on algatada ja arendada kriitilist mõtlemist ning osata ära tunda 
digitaliseerimise võimalusi kooskõlas inimeste vajadustega demokraatia kontekstis. Arutada tuleb 
erinevaid küsimusi, kuna võrdsed õigused, sotsiaalsed õigused ja põhiõigused, rikkuse jaotamine, 
tervishoiu- ja sotsiaaltoetused on keerulised. Lootus, et digitaliseerimine võib lihtsalt aidata kaasa 
õiglasema ja võrdsema ühiskonna saavutamisele, on vaieldav.


EDC/HRE eesmärk on parandada arusaamist digitaliseerimise sotsiaalsest mõjust ja ärgitada 
diskussioone digitaliseerimise eri suundade üle, et mõista paremini nende mõju.


Digitaliseerimine on näidanud, et see võib aidata lahendada sotsiaalseid probleeme ja vähendada 
ebaõiglust, kuid on ka tõendeid selle kohta, et digitaliseerimine taastoodab ja põlistab tööjõu ja 
keskkonna ärakasutamist ning säilitab maailmas struktuurse ebaõigluse ja diskrimineerimise 
olukorra.


Kindlasti võib väita, et “sellises segaduses mängib haridus rolli”. Koos riikliku tasandi 
haridusasutustega on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit juba alustanud juhiste väljatöötamist selle 
väljakutse lahendamiseks. Selliste algatuste hulka kuuluvad digipädevuse raamistikud (DigComp 
ja DigCompEdu) (Carretero et al., 2017; Punie jt, 2017), digitaalse hariduse tegevuskava (EC EC 
SWD(2020) 209 final), digitaalse noorsootöö algatused (EC Digital Youth Work 2018) ja Euroopa 
Nõukogu erinevad algatused hariduse ja noorsootöö kohta digitaliseeritud maailmades (Șerban et 
al., 2020; CoE DCE). Kõik see annab tegevusele poliitilise suuna.


Suured algatused elukestva õppe valdkonnas annavad tunnistust jätkuvatest jõupingutustest, 
mida tehakse erinevates hariduse, koolituse ja noorte valdkondades, et sillutada teed elukestva 
õppe terviklikele protsessidele. Hariduse ja õppimisega seoses kerkib esile mitmeid küsimusi. 
Need on seotud digitaliseerimise juhtimise, kasutatavate tööriistade, hariduse keerukate 
horisontidega ning tehisintellekti progresseeruva sisenemisega valdkonda. Need väljakutsed 
tõstatavad küsimusi, mis ei puuduta mitte ainult inimõigusi ja demokraatiat, vaid nõuavad ka 
demokraatia ja inimõigustealase hariduse eriteadmisi, et sõnastada ja esitada küsimusi, 
määratleda väljakutseid ning pakkuda vahendeid õppimiseks ja käimasolevate muutuste 
aktiivseks kujundamiseks. Veelgi enam, kui digitaalruum pakub uusi võimalusi kodanikuks 
olemiseks, õppimiseks, isiksuse kujundamiseks ja väljendamiseks, suhtlemiseks ja koostööks, 
peaks digitaalne transformatsioon ja digitaliseerimine saama elukestva õppe (LLL) elutähtsateks 
valdkondadeks.




Juhtimine 

Euroopa digitaliseerimise strateegia on väga erinevate poliitikate tulemus erinevates 
valdkondades - mitte pelgalt hariduses ja õppimises. Tahaksime selles lõigus käsitleda aspekte, 
mida pidasime oluliseks jagada ka sektorite ja peadirektoraatide vahel, kes vastutavad 
digitaliseerimise eest Euroopas. Mitmed eksperdid teistest valdkondadest, kodanikuühiskonnast, 
ELi komisjonist või tööstusest tervitasid meid, sest nad tunnevad vajadust, et digitaaltehnoloogiat 
käsitlev haridus peaks eurooplasi ette valmistama mitte ainult kasutajatena, vaid ka kui 
demokraatlikke kodanikke osalemaks muutustes. See väljaanne on panuseks tulevasse dialoogi.


• Kodanikuaktiivsuse teostamisel ja demokraatia väljendamisel digikeskkondades tuleb lähtuda 
samadest põhimõtetest nagu mittedigitaalsetes keskkondades: kaasatus, mitmekesisus, sallivus 
ja inimõigused. Eelkõige ei tohiks digitaalne ümberkujundamine suurendada ebavõrdsust, jättes 
maha need, kes on uute tõrjutustegurite tõttu juba mingil moel ebasoodsas olukorras. 
Kodanikuühiskonna fookus peaks nihkuma tähelepanult konkreetsetele digitaalsetele 
platvormidele või teenustele pelgalt kasutaja vaatenurgast tervele digitaalsele ökosüsteemile 
ning demokraatia ja inimõiguste mõjule digitaliseerimisel, st süsteemse perspektiivi poole.


• Inimõigustega seotud kaalutlused peaksid olema digitaalmajanduse, digitaalse hariduse ja 
digitaalselt hõlbustatud sotsiaalse arenguga seotud poliitika ja juhtimise keskmes. Tähtis on 
tunnistada inimõigusi digitaalse ümberkujundamise ühe tunnusena samamoodi nagu meie 
igapäevase eksistentsi võtmeelementideks olevaid õigusi: ohutus ja turvalisus, tervis ja heaolu, 
õigus austusele ja võrdsele kohtlemisele, põhivabaduste kasutamine, sõnavabadus, 
koosolekutevabadus, vabadus tegutseda ja õppida nii, nagu inimesed soovivad. Inimõigused on 
elu põhikomponendid. Inimõiguste põhimõtete järgimine tähendab hoolitseda, et otsustajad ja 
valitsejid järgiksid selgeid standarde.


• Kodanikuühiskonna organisatsioonide (CSO) toetamine peaks mängima olulist rolli avatud 
andmete ja avatud andmete poliitika kehtestamisel. Kodanikuühiskonna organisatsioonid on aus 
lüli kodanike ja poliitika vahel, kes taotlevad tehnilise arengu vastavust inimõiguste põhimõtetele 
ning toetavad demokraatia põhiprintsiipide nagu avatus, vabadus, vaba ja tingimusteta 
juurdepääs ning inimkesksed Interneti-teenused ja -struktuurid järgimist toimuvas arengus. 
Kodanikuühiskonna organisatsioonid on ka vahelüliks kodanike ja väljakujunenud 
haridusasutuste vahel ning on hariduspartnerina uus ruum uutele mitteformaalse või informaalse 
õppe pakkumistele ja kogemustele.


• Juurdepääs digitaalsele õppele kõigile on põhinõudlus ja seda tuleks pakkuda kui avalikku hüve. 
Kõigil tasanditel tuleks jõustada kõik vahendid ja kõik need, kes vastutavad selle eest, et 
haavatavatel rühmadel oleks võimalik saada kvaliteetsest haridusest kasu digitaliseerimise 
laiemas sfääris, kuid eelkõige digitaalõppe valdkonnas.


• On hädavajalik, et valitsused pakuksid taskukohaste kuludega laialdast interneti leviala, 
varustust ja IT-hooldusteenuseid, kuid samal ajal tagaksid, et kodanikuõiguste ja inimõiguste 
osas ei tehtaks kompromisse.


• Kui valitsuse teenused ja ettevõtete võrgud toimivad Interneti-platvormide kaudu, peavad 
valitsused ja tööandjad tagama nende platvormide kasutamise kodanike jaoks ning tegema 
need kättesaadavaks. EDC ülesanne on neid sätteid taotleda.


• Euroopa strateegiaga kooskõlas olevate IKT ja platvormide ülesehitust ja kujundust tuleks 
laiendada: kohaldada tuleks FAIRi põhimõtteid, koostalitlusvõimet, õiguste tundlikkust ja 
mittetsentraliseerimist (Go Fair).


• Digitaliseerimist tuleb Euroopas juhtida demokraatlikult, eetiliselt, osaluspõhiselt ja teadlikult 
kõigil tasanditel – nii Euroopas, liikmesriikides kui ka kohalikul tasandil. Euroopal on oma 
digitaliseerimise lähenemisviisidega konkreetne vastutus nende põhimõtete propageerimise ja 
järgimise eest.


• Suurendada suuremaid investeeringuid täiskasvanuõppesse, mis on seotud konkreetse ja 
sihipärase lähenemisviisiga täiskasvanuhariduse sätete, süsteemide ja struktuuride ning 



õppevaldkonna struktuurimuutuste läbiviimiseks. Valitsused ja Euroopa programmid, nagu 
Erasmus+ ja teised, peavad eelistama kodanikuühiskonna organisatsioonide, üldiselt 
mittetulundussektori ja haridusteenuste pakkujate suutlikkuse suurendamist ja digitaalset 
infrastruktuuri ning pakkuma neile rahalist toetust.




Haridus ja õppimine 

Haridus ja õppimine Euroopas on juba reageerinud digitaalsele ümberkujundamisele ja näidanud 
oma valmisolekut sel alal edasi liikuda. Üldiselt näeme edusamme digiõppe pädevuskeskse ja 
transformatiivse lähenemise suunas, eriti noorte puhul. Näiteks on DigCompi raamistiku eesmärk 
toetada inimesi digipädevuse rakendamisel kõigis eluvaldkondades ning integreerida 
digivaldkonna õppimist võtmepädevuste vaatenurgast. Dünaamiliselt areneva digitaliseerimise 
tingimustes pooldame edasist arengut hariduse ja õppimise digitaliseerimise sotsiaalpoliitilise ja 
süsteemsema perspektiivi poole, samuti inimkeskse Euroopa digiviisi aluseks olevate eelduste 
ülekandmist haridusse, integreerides õiguste õppimist ja demokraatlikud väärtused selgemalt.


• Digitaaltehnoloogial on kodanike elule tohutu mõju, millel on tagajärjed vabadusele, turvalisusele 
ja nende rollile ühiskonnas. Tehnoloogia mõjutab inimõigusi, nagu sõna- ja ühinemisvabadus 
ning vabadus ahistamise, ärakasutamise, eraelu puutumatuse, vägivalla ja inimväärikuse 
rikkumise eest, mida kaitseb Euroopa põhiõiguste harta. Inimõigusi tuleb igal ajal austada ja 
kaitsta, neid tuleb selgelt integreerida digitaliseerimise õppesse tervikuna.


• Digitaliseerumise ja digitaalse transformatsiooni alase hariduse ja õppimise eesmärk peaks 
olema teoreetilise ja praktilise teadlikkuse tõstmine terve, õitsva majanduse ja ökosüsteemi 
tingimustest. Digitaliseerimise alane haridus peaks keskenduma keskkonna- ja sotsiaalse 
tundlikkuse suurendamisele nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil.


• Tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste õpetamine digialase harimise tähenduses peaks olema 
vahend, mis toetab kogukondade ja kodanike kohalikku ja sotsiaalset arengut jätkusuutlikul viisil 
(säästev ja sotsiaalne innovatsioon), ning seda ei tohiks juhtida ainult ärivajadused. 
Tehnoloogiliselt harituks saamine peaks esindama oskuste, teadmiste ja hoiakute kompleksi, 
mille tuum peaks olema seotud eetika, säästva eluviisi ja inimõiguste väärtustega.


• Samamoodi ei tohiks eetilistes aruteludes hariduse ja õppimise vallas ignoreerida tehnoloogilise 
ümberkujundamise mõju sügavaid aspekte ühiskonnale, sealhulgas IKT kasutamist riigi 
kohustustes täita ELi kliimaeesmärke ja saavutada jätkusuutlikkus.


• Inimeste digitaalse ümberkujundamise suutlikkuse arendamise toetamises tuleb seda teha läbi 
inimõiguste prisma. Tuleks teha jõupingutusi, et arendada kodanike võimekust avaldada 
digitaalsete vahendite kaudu sotsiaalset ja poliitilist mõju, kontrollida andmeid, saada teadlikuks 
oma õigustest digikodanikuna ning osaleda kodanikuelus ja demokraatlikes protsessides.


• Digitaaltehnoloogial võib olla inimõiguste ja demokraatliku arengu jaoks suur väärtus, kui 
demokraatia ja inimõiguste aspektid digitaalselt kujundatud ühiskondades on pidevalt avaliku 
diskursuse osaks ning kodanikega sellest kogu aeg räägitakse. See pidev teadvustamine on 
kodanikuõpetuse põhiülesanne.


• Teabe hankimise, tõlgendamise ja avaldamise oskus ning sellel rajanev teabe kasutamine 
kodanike tegevustes muutub ühiskonna jaoks üha olulisemaks. Eriti ei tohiks andmepädevust ja 
andmepõhist uurimist ja avastamist käsitleda IT-spetsialistide prioriteedina, vaid pigem tuleks 
need tegevused kaasata haridusse laiemalt selleks et rohkem kodanikke saaks digitaalselt 
kättesaadavast teabest kasu.


• Interneti-koostööalase hariduse eesmärk peaks olema jõuda õppijateni kui 
kodanikuaktiivsusega seotud isikute, digitaalse sisu tootjate ja sotsiaalsete rühmade osadeni. 
See peaks hõlmama selliseid tegevusi nagu digitaalne iseorganiseerumine, e-petitsioonid, 
digitaalsetes (avalikes) planeerimisprotsessides osalemine ja digitaalne aktiivsus, ega peaks 
piirduma liiga kitsa töökohaga seotud õppimisega.




Elukestev õpe muutumises 

Kuna digitaalne ümberkujundamine mõjutab igas vanuses inimesi nii majanduslikus, poliitilises, 
sotsiaalses kui keskkonnaalases kontekstis, nõuab see õppijate elukestvat õppe toetamist nende 
digitaalsete pädevuste terviklikul omandadamisel. Siiski on poliitika keskendunud osaliselt rohkem 
noortele ja osaliselt ka kitsastele kutsealal nõutavatele oskustele. Me ei taha seada kahtluse alla 
nende prioriteetide vajalikkust, vaid tahame tõsta teadlikkust, et pideva (formaalse, mitteformaalse 
ja informaalse) digiõppe tingimustes tuleks tugevdada elukestva õppe lähenemisviisi. Eurooplased 
vajavad õppimis- ja arenguvõimalusi mitmes elufaasis ning mitmes sotsiaalses rollis.


• Euroopa haridusasutused peaksid hõlbustama loovate integreeritud lähenemisviiside 
väljatöötamist digitaalse ümberkujundamise õppimisel – lähenemisviise, mis on 
juurdepääsetavad ja rakendatavad erineva taustaga ja erinevates kontekstides inimestele ning 
mis rakendavad demokraatliku kodakondsuse ja inimõiguste vaatenurka.


• Need protsessid peaksid väljuma seminariruumi, MOOCi või muu ainult digitaalse ruumi 
kontekstist. Terviklik õpe eeldab õppimise ülesehitust, mis ühendab digi- ja kohaloluõppe 
elemendid ning erinevate sotsiaalsete rollide lõikes kogutud kogemused ning soodustab 
koostööd erinevate õppevaldkondade ja -sektorite vahel. Sellest lähtuvalt peaksid algatused ja 
programmid Euroopa (E+) ja liikmesriikide tasandil toetama ja kajastama erinevaid õppesätteid 
programmiliselt ja rahaliselt mõttekalt.


• Haridus läbi digitaliseerimise digihariduse vormis peab toetama õppijaid inimõiguste vaatenurga 
kujundamisel digitehnoloogiate rakendamisel, mõistmisel ja kasutamisel.


• Oluline on aidata õppijatel omandada asjakohaseid oskusi, sealhulgas tehnilisi ja kutseoskusi 
tööhõive, korralike töökohtade ja ettevõtluse jaoks. Selline haridus ja õppimine digitaalse 
ümberkujundamise alal on säästva arengu hariduse põhiaspekt kõigis selle valdkondades, kuid 
eelkõige kestliku arengu 4. eesmärgi saavutamiseks: "Tagage kaasav ja võrdne kvaliteetne 
haridus ning edendage elukestva õppe võimalusi kõigile" Euroopas ja kogu maailmas.


• Hõlbustada digitaalse kirjaoskuse rakendamist ja edasiarendamist formaalse ja mitteformaalse 
hariduse kaudu igas vanuses ja elufaasis.




Haridus- ja õppepoliitika 

• Tunnistada demokraatliku kodakondsuse/inimõiguste hariduse hariduse tähtsust, millel on 
kogemusi inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete tähenduse ja asjakohasuse õppijatele 
edastamise tõlgendamisel ning vastavate õppekeskkondade loomisel. See hõlmab kriitilise 
mõtlemise arendamist ja keerukate sotsiaalpoliitilise olukordade analüüsi, et aidata inimestel 
arendada pädevusi nende teemade õppimiseks ja mõistmiseks, et selle tulemusel kujundada 
oma seisukohti poliitilistes küsimustes. Lisaks annab kodanikuaktiivsuse haridus kodanikele 
nende igapäevaelus võimaluse osaleda poliitilistes aruteludes ja avalikes diskursustes. 
Digitaalse innovaatilise pedagoogika jaoks muutuvad üha olulisemaks eelkõige õigustega ja 
osalemisega seotud lähenemisviisid. Selle eesmärgid ja sihid peaksid kajastuma näiteks ka 
konkursikutsetes ja prioriteetides.


• Sellest tulenevalt peaksid haridusraamistikud hõlmama tehnilisi oskusi ja minema neist 
kaugemale ning püüdma hõlmata demokraatia ja inimõigustega seotud eetilisi, sotsiaalseid ja 
transformatiivseid aspekte, nagu võim, võrdsus, õiglus, vabadus, kaasatus ja põhiõigused. 
Pädevuste raamistike nagu Digicomp, Lifecomp ja Entrecomp ELi konteksti jaoks, mis on 
tihedalt seotud ELi digitaliseerimisalgatustega, on eriti oluline demokraatliku valitsemise, 
põhiõiguste tagamise ja kodanikupõhise digitaliseerimise kaasamine põhimõõtmena.


• Andke õppijatele õigus ja piisavalt aega osaleda EDC/HRE-ga (Education for Democratic 
Citizenship/Human Rights Education) seotud hariduses ja koolituses. Arvestades, et oskuste 
puudujääkide kaotamine ja täiendava kvalifikatsiooni omandamine muutub kahtlemata üha 
kulukamaks ja ajakulukamaks, loovad tööd ja õppimist ühendavad lähenemisviisid kõige 
tõenäolisemalt soodsimad tingimused piisavate oskuste omandamiseks.


• Realiseerida Belemi tegevusraamistiku 3. mõõdet (kodanikuharidus) täiskasvanuhariduses 
elukestva õppe kontekstis ning tagada valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna 
olulisem roll selles protsessis.


• Euroopa eelarved ja rahalised vahendid tuleks eraldada rühmadele ja konsortsiumidele, mis 
ühendavad oma teadmised ning oskused teooria ja praktika alal. Teadlaste, andmeaktivistide ja 
haridusasutuste/praktikute vahel peaks digitransformatsiooni valdkonnas olema rohkem 
koostööd. Tuleks jõustada ja võimaldada projektide järkjärgulist/kaskadeeruvat mõju ning 
taotleda nende arengut pilootarendustest laiaulatuslike rakendusteni.




Hariduse pakkujatele 

Tänapäeval toimub palju digitaalset õppimist väljaspool tavapäraseid haridusasutusi. Lisaks EDC/
HRE pakkujatele tegelevad digipädevusega ka paljud teised täiskasvanuhariduse asutused. Ka 
kodanikuühiskond ja teadus annavad oma panuse teadlikkuse tõstmisse digivahendite õppes 
kasutamisel. Me pooldame rohkemat koostööd ja üksteise inspireerimist, sest näeme selles 
tohutut potentsiaali pedagoogika innovatsiooniks: Digipedagoogika alal on piisavalt ruumi 
uurimiseks.


• Elukestva õppe alal tegutsejad, eelkõige elukestva õppe keskused, võiksid pakkuda 
kättesaadavat, taskukohast ja kvaliteetset sisu, et valmistada inimesi ette digitaalse kirjaoskuse 
pidevaks arendamiseks ja asjakohaste oskuste omandamiseks digitehnoloogia abil.


• Digitaalse kirjaoskuse kui sellise arendamine on haridus- ja õppevaldkonna eeltingimus – see on 
seotud poliitikate, digitaristute, valitsemise, koolitajate võimekuse, tehisintellekti toetatud õppe 
ja instrumentidega.


• Õpetage digitaliseerimist kui kompleksset kontseptsiooni! See tähendab liikumist 
meediahariduselt ja digiõppelt kolme mõõtme poole: Õppimine digitaliseerimise jaoks: 
ühiskonna digitaalse transformatsiooni kaasmääramine. Digitaliseerimise tundmaõppimine: 
digitaliseerimise sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik mõju ühiskonnas. Õppimine läbi 
digitaliseerimise: digiõpe, digivahendid ja -teenused õppes.


• Õppimine hõlmab lisaks kasutaja vaatenurgast asjakohastele tehnilistele oskustele ka 
sügavamat ja süsteemsemat arusaamist andmetöötlusest, digitaalsest monetiseerimisest, 
suurandmetest ja tehisintellektist ning osalemise ja digitaliseerimise sotsiaal-kultuurilistest 
aspektidest. Samuti tuleb integreerida sügavam arusaamine tehnoloogiatest ja tarkvarast ning 
tööriistadest ja platvormidest, mis on kooskõlas inimõiguste ja demokraatia standarditega, ning 
õppida, kuidas teatud platvormide kasutamine ja Internet ning nende kasutamine ja neil 
osalemine inimõigusi mõjutavad.


• See on transformatiivne õpe. Hõlbustada pädevuskeskse fookusega, käsitledes võtmepädevusi 
transformatiivsete pädevustena. Eelkõige käsitlege transversaalseid aspekte, nagu neid on 
kirjeldatud dokumentides EntreComp (proaktiivsus, loovus, innovatsioon) ja Lifecomp (õppima 
õppimine või enesepädevus). See peab toimuma töökohal ja väljaspool seda kutsehariduses ja 
-koolituses ning muude mitteformaalse hariduse pakkujate juures, eriti EDC/HRE hariduses, aga 
ka muudes täiskasvanute ja noorte õppimise valdkondades.


• Mitteformaalne haridus, millel on spetsiifiline võime tegutseda avatud protsessides, võib 
pakkuda lahendust noorte ja täiskasvanute madala digitaalse valmisoleku probleemi 
lahendamiseks: see võib kehtida digitransformatsiooni kontekstis tööturu kohta, kuid veelgi 
enam sellega seotud individuaalsete, ühiskondlike ja poliitiliste dimensioonide teadvustamisel 
selleks, et digitaliseerimises edukalt navigeerida. Mitteformaalse koolituse pakkujad peavad 
mängima olulist rolli erinevate alternatiivsete ja paindlike õppimisvõimaluste pakkumisel 
asjakohaste digipädevuste omandamiseks.


• Koolitage õpetajaid ja pedagoogilist personali süstemaatiliselt kooskõlas ELi koolitajate 
digipädevuse raamistikuga DigCompEdu ning rikastage õpet digitaalse kodakondsuse hariduse 
põhiaspektidega nagu põhiõigused ja demokraatlikud põhimõtted, võrdsus ning keskendumine 
tehnoloogia sotsiaalsele ja keskkonnamõjule kooskõlas digitaalse kodanikuõpetuse 
lähenemisviisi kavatsustega (CM/Rec(2019)10; Euroopa Nõukogu digitaalse kodakondsuse 
haridus).


• Koolitage koolitajaid mõistma andmetöötluse mõõdet hariduses ja andmepõhiseid 
haridusprotsesse, mõistma kuidas andmeid hariduses õigustundlikul viisil rakendada ja 
integreerida (nt õppeanalüütika, isikuandmete töötlemine), aga ka andmete kasutamist 
hariduses (s. eriti avatud andmed, avatud õppematerjalid/ Creative Commons). Toetage 
koolitajaid tutvumisel teiste digimeetmete ja nende potentsiaaliga hariduses: mikrotunnistused 
(st avatud märgid/Open Badges), digitaalsed õppekontod (ILA), digitaalsed portfooliod, …




• Mittetulundus- ja haridussektoris tuleks tuvastada erinevate tehnoloogiate potentsiaal mitte 
ainult inseneri, vaid ka kasutaja vaatenurgast. See hõlmaks erinevate tehnoloogiate analüüsi ja 
nende eeliste väljatoomist hariduses, kodanike osalemisel ja kaasamisel elukestva õppe 
perspektiivis alates noorusest peale.


• On kasvav vajadus digitehnoloogiate kasutamist soodustavate poliitilisi tingimuste 
edendamiseks valitsusväliste organisatsioonide poolt. Digitehnoloogiate täieliku potentsiaali 
ärakasutamiseks tuleb luua sobivad raamistikud. Nende hulka kuuluvad piisavad 
rahastamisvahendid, juurdepääs teabele, terviklik infrastruktuur, mittediskrimineeriv juurdepääs 
ja tugevad partnerid.


• Kodanikuühiskond ja ekspertorganisatsioonid tarbijaandmete kaitse ja inimõiguste valdkonnas 
peaksid tegema tihedamat koostööd. Haridusteadlased ja praktikud vajavad digipädevuse 
saavutamiseks tuge, et kasutada ära olemasolevaid platvorme, avaandmeid ja digitaliseeritud 
avalikke teabeallikaid.




Digitaalse lõhe ületamine üheskoos 

Digitaliseerimisel võib olla positiivseid ja negatiivseid mõjusid. See võib aidata kaasa sotsiaalsete 
probleemide lahendamisele ja kaasavamate ühiskondade loomisele, aga ka süvendada lõhesid. 
Koostöö sidusa ja kaasava (digi)ühiskonna loomise nimel on hariduse, poliitika ja teiste 
sidusrühmade ühine pingutus sotsiaal-, kultuuri-, keskkonna- ja majandusvaldkonnas.

Digitaalselt marginaliseeritud isikud ja rühmad (mille tulemuseks on sageli madalam digitaalne 
kirjaoskus) vajavad erilist tähelepanu. Eriti oluline on pakkuda selliseid võimalusi neile, kes vajavad 
tuge COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda.


Tagada kaasamine, töötades selle nimel, et vähendada digitaalset lõhet, pakkudes infrastruktuuri, 
varustust ja internetti ning sobivaid metoodikaid tagamaks, et koolitajatel on vajalikud digioskused 
ja nad suudavad neid õppijatele edasi anda.


Varustage nii naised kui mehed võrdselt uusima tehnoloogia ja koolitusega. Investeerige 
konkreetselt nende oskusi täiendavate naiste ja tüdrukute juhendamisse ning pöörake erilist 
tähelepanu naisõpetajatele ja -kasvatajatele.


Nii formaalne kui ka mitteformaalne haridus, sealhulgas täiskasvanuõpe, peaksid tegema erilisi 
jõupingutusi, et vältida digitaalse lõhe suurenemist, et vähendada takistusi juurdepääsul 
digitaalsele ja digitaalsetes toimingutes osalemisel, ning võimaldada igal kodanikul osaleda kõigis 
ühiskonnaelu valdkondades.


Tõkked tuleb tuvastada nende inimeste vaatenurgast, kes seisavad silmitsi tõketega. Eelistada 
tuleks kaasavate tõketevabade ruumide loomist digitehnoloogia abil.


Toetage haridusteenuse pakkujaid ja vabaühendusi, et jõuda erirühmadeni nagu eakad, puuetega 
inimesed, kaugemates piirkondades elavad inimesed ja teised, kes vajavad tuge, et omandada 
eluks, tööks ja suhtlemiseks vajalikud põhioskused.


Arendada laialdast arusaamist lõhedest ja juurdepääsust seoses sotsiaalse, poliitilise, tehnilise ja 
keskkonnamõõtmega, et töötada järjepidevad välja juurdepääsuvõimalusi.
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