
 

Diginoored soovitavad:  

mida kaugsuhtluses ja  

rühmatöö tegemisel  

silmas pidada 
 

 

 

Projektis DigiYouth osalevad Eesti, Läti ja Soome gümnaasiumiõpilased, kes 

tegutsevad  tegutsevad pooleteise aasta jooksul kolme- kuni kuueliikmelistes tiimides. 

Nad arendavad digitooteid ja -teenuseid ideest kuni protoüübi ja müügiplaanini. 

 

Suur osa meeskonnatööst toimub erinevates e-keskkondades suheldes, silmast silma 

kohtumisi on pooleteise aasta jooksul vaid kolm. 

 

Loe, mida diginoored soovitavad kaugsuhtluse ja rühmatöö paremaks 

õnnestumiseks. 

 

Kaugsuhtlus 

 

● Harjutades muutub see lihtsamaks, nagu iga muugi tegevus.  

● Keskkondi, mille kaudu suhelda, on väga palju. Koosolekute pidamiseks on kõige 

paremad Skype ja Zoom. Ka saab kohtuda FB Messengeris või Google 

Hangoutsis.  

● Leppige tiimikaaslastega kokku, millises keskkonnas ja millal suhtlete. Kontrolli, 

kas sul ja teistel osalistel on olemas ligipääs (konto töötab ja parool on meeles). 

● Pange paika kohtumise pikkus, et kõik osalised teaksid sellega oma päevakava 

planeerimisel arvestada. 

● Leppige omavahel kokku, millest kohtumisel räägite (nt kõnepunktid Google 

Drive`is) ja kes märkmeid teeb. 

● Jaotage suur ülesanne väiksemateks tegevusteks ning määrake iga osa 

tegemisele tähtaeg ja vastutajad. Võite proovida ühiseid ajajuhtimise tööriistu – 

Trello või ühiselt jagatud ülesanded Google Calendaris aitavad hoida kohustusi 

meeles.  

● Videokõnes hoidke kaamerad sees, nii on teineteist lihtsam mõista. 

● Rääkige mikrofoni ja tehke seda selgelt ja kõva häälega. 



● Kui sa ei kuule või ei näe, anna sellest suhtluspartneri(te)le julgelt märku. 

● Kui teised räägivad ja sina parasjagu midagi jutule lisada ei taha, on hea enda 

mikrofon välja lülitada – siis ei sega vestlust klahvide klõbin ja taustamüra. 

 

Rühmatöö 

 

● Rühmatööd tehakse tiimiliikmetega üheskoos. Jagage ära ülesanded ja rollid, 

kes mille eest vastutab.   

● Arutage e-kohtumistel, kuidas ülesannete ja rollide täitmisega läheb – kas keegi 

on oma asjadega ees, kas keegi on kavandatud graafikust maha jäänud? Saab 

kedagi aidata? Kas keegi tahab rolli muuta?  

● Rääkige oma grupiga ka oma elust ja sellest, kuidas päriselt läheb. Tiimiliikmete 

elus toimuvate oluliste sündmuste ja tegevuste jagamine aitab üksteisest 

paremini aru saada. Ka mõistavad tiimiliikmed nii paremini, kui jäid ülesandega 

hiljaks või tahaksid oma rolli vahetada.  

● Olge e-kohtumiste korraldamisel ja läbiviimisel paindlikud – see on kõigile esialgu 

uus ja võib osutuda keeruliseks, kuid kohtumiste edenedes harjute te sellega 

kiiresti.  

● Olge e-kohtumiste ajal teineteise vastu tähelepanelikud, hoolivad ja mõistvad. 

Pakkuge abi ja olge avatud – nii saate teineteisest paremini aru, väldite segadusi 

ja olete ühistöös tõhusamad. 

● Kasutage e-kohtumistel enda väljendamiseks täislauseid. See aitab teistel teid 

paremini mõista ja teil avada selgemalt oma idee tagamaid. 

 

 

DigiYouthi programmi eestvedaja on Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, partneriteks 

Turu Ülikool, Uppsala Ülikool ja Ventspilsi Linnavalitsus.  

Programmi toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Liidu Interregi Kesk-

Läänemere programm. 

Koolidest osalevad Pärnu Ühisgümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Miina Härma 

Gümnaasium, Pärnu Vanalinna Põhikool, Ventspilsi 1. Keskkool, Ventspilsi 2. Keskkool, 

Soomest Rauma Lütseum, Rauma Põhikool ja Merikarvia Gümnaasium. 

 


