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Uued tehnoloogiad on jõudnud kodudesse ja töökohtadesse.
Kiire internet, digitahvlid, projektorid, sülearvutid, dokumendikaamerad, elektroonilised stendid, paljudes koolides on isegi
puutetundlikud ekraanid – see on normaalne, mitte enam eriline.
Et teha oma tööd hästi, saavutada riikliku õppekava eesmärgid,
peavad õpetajad ja õpilased olema ühenduses maailmaga.
Töötada ainult kriidi ja tahvli abil on tänapäeval ülim väljakutse ka
kõige tehnikavaenulikumale pedagoogile.
Soome Vabariik on maailmas esimene riik, kus inimesel on
seaduslik õigus internetiühendusele, ning ülejäänud maailm
soovib täpselt sama.
Eesti
IT-edulugude
hulka
kuulub
võimalus
esitada
tuludeklaratsiooni elektrooniliselt (mida kasutati eelmisel aastal
90% juhtudest), 80% koolidest kasutab kodu ja kooli vahelise
suhtluse parendamiseks e-kooli, riigi ja kodaniku vahel toimib
paberivaba dokumendivahetus, töötavad e-pangad, e-politsei, eautoregistrikeskus ja e-haigekassa ning loomulikult suheldakse
Skype’iga. E-ülikool, kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid
annavad haridust e-õppes koos video-ülekannetega. Microsoft on
tunnustanud Tallinna lähistel asuvat Peetri kooli, mis on valitud
innovaatiliste koolide projekti liikmeks.

Suhtlusvõrgustikud aitavad leida infot
90% maailma otsingutest tehakse Google’i abil, kuid juba ammu
tunnetame, et “ei leia midagi üles”, kuigi terve maailm tundub
olevat näpuliigutuse kaugusel. Juhtiva tehnoloogiauuringuid
korraldava firma Gartner arvates on abi suhtlusvõrgustikest, mis
koondavad sarnaste huvidega inimesi. Sotsiaalkeskkonna
imeline tehnoloogia leiab üles sõbrad juba esimesel
sisselogimisel ja annab võimaluse, et teised inimesed töötavad
meie eest läbi internetiavarused ja märkavad ka meid huvitavaid
asju. Seega on ennatlik väita: “Võrgustikud pole minu jaoks.”
Peale selle – kui sa ei lähe võrgustikku ise, siis panevad sind
sinna teised. Võime kihla vedada, et vähemasti Geni.comi
satuvad lähiaastatel ka teie vanaemad-vanaisad.
Suhtlusvõrgustike positiivne külg on seegi, et inimesed, keda
elutee on lahku viinud, saavad jälle kokku. Olen minagi üks neist,
kes on oma lähisugulasi taasavastanud Rate.ee ja MSNi
vahendusel: leidsin üles oma poolõe ja -venna, kellest ma muidu
ei oleks midagi teadnud, kuigi üks elab minust kahe kilomeetri
kaugusel, aga teine hoopiski Rootsis.

Interneti plussid ja miinused
Kui varem oli õpilane info tarbija ja õpetaja info edastaja, siis 21.
sajand on muutnud meid info modifitseerijateks, loojateks – on
tekkimas uued õiguslikud alused autorlusele. Teisalt on internet
üks suur küla, kus inimestele meeldib salaja surkida teise elus.
Päevakorda on tõusnud privaatsuse teema, õigemini kartus, et
keegi teine teab minust enam kui ma ise. Inimesed on hakanud
aru saama, et internet ei ole anonüümne.
Siiski on internetil enam plusse kui miinuseid – saame olla
erinevad, osta just sellise asja, mida igatseme, olenemata
trendist. Igaühel on võimalus luua oma personaalne bränd.
Tavainimene saab kergesti algatada dialoogiühiskonnas. Kui
sulle ei meeldi ühe või teise firma/valitsuse/isiku tegevus, saad
avada kodanikualgatuse kohaselt Facebookis vastava teema ja
kui selle käsitlemine on piisavalt pädev, siis leiad oma mõtetele
toetajaid.
Uus aeg loob uusi staare – 2007. aastal võitis Eestis talendisaate
Kadri-Liis Saar pranglimises, videoteegi Youtube kaudu on
maailmale tutvustatud muusikuid, kunstnikke, lektoreid. Kuulsus
ja edukus ei ole tihti seotud hariduse ega tutvuste, vaid
nutikusega manipuleerida internetis, suhelda inimestega, teha
kokkuleppeid, pakkuda originaalseid ideid. Digielu fännamine viib
meid enamate inimesteni ja see on tunduvalt kergem ja
tulemuslikum kui selle vastu võidelda.
Ava 2011. aastal digimaailma uks!

