
Nutikas õpe töökohal

Tegevus Õpetaja teeb Õpilased teevad Minutid

Häälestus Tere hommikust!

Kuidas magasite? Mis eile õhtul tegite:)? Vastavad 7

Eelmise aasta digipassi kogemus ütleb, et 

Mina olen Pirje ja mina olen siin selleks, et teie 
meeskonnatöö valmidust ägedamaks lihvida. 
Ma kutsun meelega teid kolleegideks, et te 
jumala eest mind õpetajaks ei kutsuks. Õpime 
siin teineteiselt ja aitame kolleege ja üritame 
aru saada, kas teistel meeskondadel võib 
mingeid meie unikaalseid teenuseid tarvis 
minna. nt. kujundamine, ideerimine, 
lihtsustamine, tõlkimine, õigekiri jne

kuulavad

Kes on teie digiidee töökollektiivi projektijuht ja 
vastutab tähtaegade ning eesmärkide täitmise 
eest? Kes on CTO ehk vastutab projektis 
kasutatavate tehnoloogiate eest? Kes on teie 
meeskonna CMO (turundusjuht - chief 
marketing officer) (kirjuta need mõisted tahvlile)

vastavad

ÜL1 Teil on 5 minutit aega, et selgusele jõuda 
selles, kes mis rolli endale võtab. Soovitan teil 
valida roll mitte selle järgi, milles sa väga tugev 
oled vaid just selline roll, milles sa ennast 
haavatavana ja nõrgana tunned. Vot see on 
julgus!

jagavad rollid. ei kanna eraldi ette 5

ÜL2 Ülesanne projektijuhile - tutvusta oma 
meeskonda ja seda, milliseid teenuseid te 
võiksite pakkuda teistele meeskondadele. 
Laske fantaasial julgelt lennata. 
Ettevalmistamiseks aega 5 minutit. Ettekanne 
max 5 min. Võidab see, kes leiab rohkem 
teenuseid.

loovad ja kannavad ette kiire kiire kiire 12

ÜL 3 PS! Ärge 
loetlege omadusi 
vaid kirjeldage 
tootest saadavat 
kasu.

Ülesanne CMO-le - teil on 5 minutit aega 
selleks, et koos meeskonnaga sõnastada oma 
digiidee väärtus või hüüdlause mis selgitab, 
millise probleemi teie digiidee lahendab 
inimestel, millesse te usute seda toodet 
arendades.

loovad ja kannavad ette; kas on 
kasu keeles?

KUI JÄÄD HÄTTA 
SIIS KÜSI 
KOLLEEGIDELT 
ABI
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Ülesanne tehnikajuhile - käi iga meeskonna 
juures ja küsi iga meeskonna käest tagasisidet 
oma ideele ja võimalikke tehnilisi 
lahendusideid - vahet pole kas riistvara, 
tarkvara, funktsionaalsuse ideed. Laske 
fantaasial lennata. Uurimiseks 10 minutit. 
Meeskonnaga valite 3 kõige ägedamat 
korjatud ideed ja esitlete neid.

20

Uue teadmise 
õpetamine

Meeskonnatöö põhimõtted

Kes kardab olla rumal? st. kes tahaks olla 
kõige targem inimene ruumis?  Tark on 
tegelikult see, kes laseb teistel särada.

käed püsti 2

Kes tahab vigu teha? Kes kardab vigu teha? 
Edukas meeskond ei karda vigu teha. Vead on 
arenguvõimalused

käed püsti

kirjuta tahvlile!!! Kes tahab olla täiuslik? Täiuslik tähendab 
seda, et puudub arenguvõimalus. 
Innovatsiooni võimalus. Taha olla uudishimulik 
aga mitte täiuslik. 

käed püsti

Nüüd töövahendid Siseveeb/intranet

FB grupp võib olla intranet,

GoogleDrive võib olla intranet

Taskus äpina alati kaasas

Ülesanne 
Eliademys

Ülesanne 1 Kirjutage oma blogisse, kuidas 
ametid meeskonnas jagasite, miks just need 
rollid ning teie vastutusvaldkonna ülesande 
tulemusest tunnis. Võid kasutada lisaks tekstile 
fotosid, videot jne. Hinda blogipostituse lõpus 
oma sooritust vastavalt õpimärkidele 
(hashtag).

Ülesanne 2 Lepi kokku oma meeskonnaga 
ühine infokanal ja tingimused seal projekti 
raames suhtlemiseks (millal, kuidas, kui  kiiresti 
reageerite, kellaajad?)
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