PÄDEVUSTE
KÄSIRAAMAT

Õpi mõistma ja hindama
kaheksat võtmepädevust
Täiskasvanuhariduse
valdkonna töötajatele
TOETAV LISAMATERJAL RAHVUSVAHELISES
ÕPIRÄNDES OSALEJATELE

Sisukord

3

Mobility+ projekt
4

Sissejuhatus

23

Täiskasvanute koolitajate
võtmepädevuste
kogemused neljas Euroopa
riigis

Käsiraamat: Eesmärgid ja sisu
26

Kokkuvõte

6

Võtmepädevuste profiil
7

Kirjaoskus

9

Mitmekeelsus

11 Isiklik, sotsiaalne ja õppimispädevus

26

Viited

13 Kodanikupädevus
15 Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline
eneseväljendus

27

17 Ettevõtlikkus

Lisa

19 Matemaatikapädevus ning
loodusteadus-, tehnoloogia- ja
inseneriteaduste pädevus
21 Digipädevus

2

Mobility+ projekt
+

+
+

+

+

See käsiraamat on välja töötatud Erasmus+ põhimeetme number kaks Mobility+
projekti raames. Mobility+ projekti eesmärk on teavitada ja koolitada täiskasvanuhariduse valdkonna töötajaid, et tagada tulevaste rahvusvahelises õpirändes
osalejate toetamine. Projektipartnerid usuvad, et tõhus ettevalmistus on võtmetähtsusega: ettevalmistus teadlikkuse parandamiseks ja kõige veenvamate argumentide, tõendite ja vahendite kasutamiseks, et julgustada ja valmistada ette
tulevasi õpirändes osalejaid, et nende kogemus oleks kõige kvaliteetsem ja kasulikum.
Selle projekti eesmärk on täita see lünk, kavandades uuenduslikke ja kohandatavaid koolitusprogramme ning vahendeid täiskasvanute koolitajatele ja nende
poolt toetatud inimestele.
Mobility+ projekt viiakse läbi rahvusvaheliselt, sest iga partner toob oma kogemused, eelnevalt arendatud vahendid ja teadmised rahvusvahelise õpirände tegevuse juhtimisest, et kohandada neid sihtrühmade vajadustele. Partnerid asuvad
piirkondades, kus algatused, nagu Euroopa ja rahvusvahelise õpirände projektidega seotud täiskasvanuharidus, on vähem kättesaadavad või vähem arenenud.
Projektipartnerid asuvad Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Eesti piirkondades,
mida on sügavalt mõjutanud töötus. Tööhõivest eemal olevad inimesed tuleb
uuesti tööhõivesse kaasata ja toetada neid põhiteadmiste ja suhtlemisoskuste
omandamisel. Need eeldused vajavad individuaalsele olukorrale kohandatud
meetmeid.
Projekti raames töötatakse välja täiendavad vahendid ja meetodid, et koolitada täiskasvanuhariduse valdkonna töötajaid osalejate ja eelkõige vähemate võimalustega osalejate toetamiseks (toetada neid enne, õpirändeprojekti käigus ja
pärast õpirändeprojektis osalemist, et tagada kvaliteetne kogemus ja tugev mõju
kutsealasele ja isiklikule kaasamisele). See oleks võimalik iga partneri kogemuste
ja nendes valdkondades (õpirändeprojektide juhtimine, koolitus, tööhõive, hindamine ja sertifitseerimine) arendatud oskuste abil.
PARTNERLUS
• ADICE (Prantsusmaa).
• EPN Saksamaa (Saksamaa).
• JOHANNES MIHKELSONI KESKUS (Eesti).
• MEH (Ühendkuningriik).
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Sissejuhatus
+

Oskused on tee tööalase konkurentsivõime ja jõukuse poole. Õigete oskustega on
inimestel võimalik saada kvaliteetset tööd ja nad saavad enesekindlate ja aktiivsete kodanikena oma potentsiaali realiseerida. Kiiresti muutuvas maailmamajanduses määravad oskused suurel määral konkurentsivõime ja innovatsioonivõime1.
Andmed näitavad, et välismaal õppivad või koolitust läbivad noored leiavad tööd
palju kiiremini kui need, kellel puudub rahvusvaheline kogemus. Nad kohanevad
kiiremini uute olukordadega ja on paremad probleemide lahendajad2.
Mobility+ projekti partnerid viisid kõigis partnerriikides (FR, UK, EE, GE) projekti
arendusetapis 34. täiskasvanute koolitajaga läbi küsimustiku. Küsimustik näitas, et
üks peamisi raskusi, millega täiskasvanute piiriülest õpirännet toetavad spetsialistid kokku puutuvad, on õige sõnavara puudumine, et selgitada inimestele, kellega
nad töötavad, võtmepädevuste tähendust ja seda, kuidas aidata õppijatel neid
pädevusi väärtustada.
Pädevuste käsiraamatu eesmärk on luua kasutajasõbralik käsiraamat täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatele. See aitab koolitajatel mõista ja selgitada põhipädevusi õppijatele, kellega nad koos töötavad, võimaldades neil välismaal toimunud õpirändeprojektidel omandatud pädevusi väärtustada.

Käsiraamat hõlmab
Euroopa Liidu poolt
kindlaks määratud
kaheksat Euroopa
võtmepädevust:

1

Kirjaoskus

2

Mitmekeelsus

3

Isiklik, sotsiaalne ja õppimispädevus

4

Kodanikupädevus

5

Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus

6

Ettevõtlikkus

7

Matemaatikapädevus ning loodusteadus-,
tehnoloogia- ja inseneriteaduste pädevus

8

Digipädevus
Iga pädevuse puhul on selgitatud:
• ELi ametlik pädevuste määratlus;
• määratluste kokkuvõte;
• pädevuse kasutamine töökohal;
• konkreetsed näited neljal tasandil;
• kuidas tegevusi vaadates ühte kindlat pädevust valideerida;
• minitest pädevuse kohta;
• märksõnad iga pädevuse väljendamiseks;
• õpirändes osalejate ja täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate avaldused
selles osas, kus said pädevused omandatud
1 Koostöö inimkapitali, tööalase konkurentsivõime ja konkurentsivõime tugevdamiseks
2 Direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku
teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair'ina töötamise
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta.

4

+

VÕTMEPÄDEVUSED
Käsiraamatus välja töötatud kaheksa pädevust võeti
Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2018. aasta mais vastu
elukestva õppe võtmepädevustena, mis on kodanikele
isikliku eneseteostuse, tervisliku ja jätkusuutliku eluviisi, tööalase konkurentsivõime, kodanikuaktiivsuse
ja sotsiaalse kaasatuse jaoks olulised. Käsiraamatus
kehtestatakse ühine arusaam pädevustest, mida kõik
täna ja tulevikus vajavad, et oma potentsiaali realiseerida.
Võtmepädevusi võib määratleda kui pädevusi, mida
kõik inimesed vajavad isiklikuks eneseteostuseks ja
arenguks, kodanikuaktiivsuseks, sotsiaalseks kaasamiseks ja tööhõiveks.
Võtmepädevused on teadmiste, oskuste ja hoiakute
kombinatsioon3.

+
+
+

TEADMISED
Teadmised koosnevad mõistetest, faktidest ja arvudest, ideedest ja teooriatest, mis on juba kindlaks tehtud ja aitavad teatud valdkonda või teemat mõista.
OSKUSED
Oskused on määratletud kui võime viia läbi protsesse
ja kasutada olemasolevaid teadmisi tulemuste saavutamiseks.
HOIAKUD
Hoiakud kirjeldavad meelestatust ja suhtumist ideedesse, inimestesse või olukordadesse.
Võtmepädevusi arendatakse kogu elu jooksul formaalse, mitteformaalse ja mitteametliku õppimise käigus erinevates keskkondades, sealhulgas perekonnas,
koolis, töökohal, naabruskonnas ja muudes kogukondades.

Need on kaheksa võtmepädevust:
1.
Kirjaoskus

2.
Mitmekeelsus
3.
Isiklik, sotsiaalne ja
õppimispädevus
4.
Kodanikupädevus
5.
Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline
eneseväljendus
6.
Ettevõtlikkus
7.
Matemaatikapädevus ning
loodusteadus-, tehnoloogia- ja
inseneriteaduste pädevus
8.
Digipädevus

Kõiki võtmepädevusi peetakse võrdselt oluliseks ning
ühe valdkonna jaoks olulised aspektid toetavad pädevuse arengut teises valdkonnas. Näiteks sellised
oskused nagu kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, meeskonnatöö, suhtlemine, loovus, läbirääkimine ning analüütilised ja kultuuridevahelised oskused
on integreeritud kõikidesse võtmepädevustesse.

3 Põhipädevused elukestva õppe jaoks
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Võtmepädevuste profiil  
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Kirjaoskus
•
•
•

Määratlus

•

Kirjaoskus on võime tuvastada, mõista, väljendada, luua ja tõlgendada mõisteid, tundeid, fakte ja
arvamusi nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutades visuaalseid, heli- ja audiomaterjale ning digitaalmaterjale eri valdkondades ja kontekstides. See eeldab
võimet tõhusalt suhelda ja kommunitseeruda teistega
asjakohasel ja loomingulisel viisil.
Kirjaoskuse areng on aluseks edasisele õppimisele ja
edasisele keelelisele suhtlusele. Olenevalt kontekstist
võib kirjaoskust arendada emakeeles, õppekeeles ja/
või riigi või piirkonna ametlikus keeles.

•

•
•

fakte või arvamusi kirjalikult;
lugeda;
edastada teistele arusaadav sõnum;
suhelda inimestega asjakohaselt igas olukorras, osata kasutada konkreetseid keeletasandeid (kõnekeel,
mitteametlik, ametlik);
kasutada ja tunda asjakohast sõnavara, grammatikat
ja hääldust;
selgelt määratleda ja edastada eesmärgid ja ideed
ning kohe teiste ideedele konstruktiivselt reageerida;
edastada ja sõnastada ideid pädevalt ning esitada
põhjendatud seisukohti;
struktureerida mõtteid ja osata luua struktureeritud
aruandeid.

Praktilised näited
VÄLJENDA

Mõiste mõistmine...
Väljendada emakeeles mõtteid ja ideid tõhusalt, kasutades suulist, kirjalikku ja mitteverbaalset suhtlust
erinevates olukordades ja erinevatel eesmärkidel.

+ Väljendada ideid.
++ Väljendada end tööintervjuul selgelt ja tõhusalt.
+++ Anda koosoleku ajal mitteametlikku ja ametlik-

ku tagasisidet mõne teemavaldkonna või selle
koosoleku kohta.

++++ Pidada konverentsil kõnet, arutleda ja väidelda.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et mõista, tõlgendada ja väljendada mõisteid, tundeid, või arvamusi suuliselt ja kirjalikult maailma
mõistmiseks ja teistega asjakohaselt ja loovalt suhtlemiseks igas olukorras;
• et suhelda, ennast väljendada ja olla mõistetud;
• et ennast tööintervjuul selgelt väljendada ja tööd
saada;
• et töötada klientidega, olla teistega kontaktis ja
edastada selge sõnum – klienditeenindusoskused.

Valideerimine
Oskus:
• mõista, väljendada ja piisavalt hästi tõlgendada
mõisteid, tundeid, fakte või arvamusi suuliselt;
• mõista, väljendada ja tõlgendada mõisteid, tundeid,

KIRJUTA
+ Kirjutada e-kiri või ametlik kiri.

Töötada välja ja esitada ettekanne, milles
kirjeldatakse teooriat või ideed.
++ Kirjutada taotlusvorm ilma grammatikavigadeta.
+++ Kirjutada kutsealases kontekstis
projektiaruannet.
++++ Teha kokkuvõtet, sünteesida ja kirjutada
lõputööd.
MÕISTA
+ Mõista ja kuulata teisi.
Osata tõlgendada teooriat või ideed ja arutada
selle üle eakaaslastega.
++ Mõista, milliseid keeletasandeid kasutada.
+++ Mõista inimeste tundeid ja arvamust.
++++ Mõista mitteverbaalset suhtlemist.
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TESTIGE OMA PÄDEVUSI

VÄLJENDA
• Olen teadlik, millal kasutada teatud keeletasandeid (kõnekeel, mitteametlik, ametlik).
• Oskan ideid arendada ja sõnastada ning põhjendatud seisukohti esitada.
• Oskan anda konstruktiivset tagasisidet ja ideid tõhusalt edastada.
• Oskan kohe konstruktiivselt ja kriitiliselt teiste ideedele reageerida.
KIRJUTA
• Oskan oma mõtteid korrastada ja struktureerida, et luua struktureeritud aruandeid.
• Oskan teiste ideid sünteesida ja struktureeritud aruandeid koostada.
• Suudan kirjutada ideid ja mõtteid ilma grammatikavigu tegemata.
• Oskan e-kirja või kirja kirjutada, kasutades õiget sõnavara ja kohandades sisu adressaadile.
MÕISTA
• Saan aru minu vestluspartneri korraldustest või ideedest.
• Saan aru, kuidas kasutada teatud keeletasandeid (kõnekeel, mitteametlik, ametlik).
• Mõistan kirjalikke juhiseid.
• Saan aru mitteverbaalsest suhtlusest.

VÕTMESÕNAD
Mõista, tõlgendada, kirjutada, väljendada, helistada, teha koostööd, ühendust võtta, kirjavahetust pidada, diagnoosida, kuulda, mõjutada, kuulata, pidada läbirääkimisi, esitada, lahendada, rääkida, öelda, tuvastada, luua, tõlgendada, mõisted,
tunded, faktid, arvamused, suuline, kirjalik, visuaalne, heli, digitaalne, suhelda, ühenduses olla, loov õppimine, keeleline suhtlus, emakeel, keel.

Tunnistus
Christophe Wells,
M.Ed, EPN Saksamaa täiskasvanute koolitaja
Kirjaoskus on nõudlik teema ja keeruline pädevus, mille kallal täiskasvanud õppijatega
töötada. Olen alati lähtunud oma töös sellest, mida nad juba teavad ja mida nad peavad
oma väljendusoskust ja suhtlemisoskust kasutades looma. Seega ei tule ma mingi kindla
tööprogrammiga. Alustame oma õppijate tundmaõppimisest ja seejärel täiustame neid
eneseväljenduse elemente, mida nad vajavad oma eesmärkide saavutamiseks. Samal
ajal peab kõik, mida me teeme, olema lõbus ja õppijatele peab kindlasti selgeks tegema
saadav kasu.

Katrin Kaaver,
Eesti Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik Poolas
ESC projektis osalemine võimaldas mul saada rohkem kogemusi rahvusvahelises meeskonnatöös ja suhelda erinevate riikide inimestega. Luues pagulastele ja kohalikele noorukitele ühiskonnateemadel ja muusikaga seotud töötubasid, parandasin oma avaliku
esinemise oskust ja õppisin noortele erinevaid teemasid mängulisemalt avama.
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Mitmekeelsus
Määratlus
See pädevus määratleb oskust kasutada erinevaid
keeli asjakohaselt ja tõhusalt suhtlemiseks.
Üldjoontes see toetub samadele oskustele, mis kirjaoskus: see põhineb võimel mõista, väljendada ja
tõlgendada mõisteid, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii suuliselt kui ka kirjalikult (kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine) erinevates ühiskondlikes ja kultuurilistes kontekstides vastavalt kellegi
soovidele või vajadustele.
Keeleoskus hõlmab ajaloolist mõõdet ja kultuuridevahelist pädevust. See tugineb võimele vahendada
erinevate keelte ja meediakanalite vahel, nagu on kirjeldatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis.
Vajaduse korral võib see hõlmata nii emakeeleoskuse
säilitamist ja edasiarendamist kui ka riigi ametliku
keele (ametlike keelte) omandamist.

Mõiste mõistmine...
Sõnastada ja mõista mõtteid ja ideid tõhusalt, kasutades suulist, kirjalikku ja mitteverbaalset suhtlust
erinevates olukordades ja erinevatel eesmärkidel
võõrkeeles.

fakte või arvamusi suuliselt või kirjalikult;
• suhelda võõraste inimestega ja hinnata mitmekesisust;
• suhelda igas olukorras asjakohaselt;
• kasutada ja osata sõnavara, grammatikat ja keelt;
• suhelda suuliselt ja kirjalikult emakeele kõnelejatega;
• mõista probleemi ja pakkuda lahendusi võõrkeeles;
• kasutada asjakohast võõrkeelset sõnavara ja väljendeid;
• rääkida selge aktsendi ja hääldusega;
• kohaneda kontekstiga;
• kasutada oma töövaldkonnas tehnilist keelt;
• tõlkida.

Praktilised näited
VÄLJENDA

Miks on see töökohal
kasulik?
• et suhelda võõrkeeles;
• et ennast suuliselt ja kirjalikult väljendada (mõtted,
tunded ja faktid);
• et inimesed, kes ei räägi sinu emakeelt, saaksid sinust aru;
• et reisida, töötada ja elada välismaal;
• et tunda end integreerituna, aktsepteerituna ja luua
isiklikke suhteid;
• et mõista, väljendada ja tõlgendada mõisteid, tundeid, fakte või arvamusi suuliselt ja kirjalikult;
• et mõista maailma ja suhtuda teistesse asjakohaselt
igas olukorras;
• et osata sõnavara, grammatikat ja võõrkeelt;
• et hinnata kultuurilist mitmekesisust.

Valideerimine
Oskus:
• mõista, väljendada ja tõlgendada mõisteid, tundeid,

+ Väljendada ennast igapäevaelu olukorras.
++ Esitada küsimusi teistele.
+++ Pidada klientidega läbirääkimisi, kasutada

töökeskkonnas kutsealast keelt.
++++ Pidada konverentsil kõnet, arutleda ja väidelda.
KIRJUTA
+ Kirjutada e-kiri.
++ Kirjutada ilma grammatikavigadeta.
+++ Kirjutada kutsealases kontekstis

projektiaruannet.
++++ Teha kokkuvõte ja sünteesida, kirjutada vigadeta
lõputööd.
MÕISTA
+ Mõista ja kuulata teisi.
++ Mõista emakeelset kõnelejat.
+++ Mõista, millist keeletaset tuleb kasutada,
et end kutsealases kontekstis väljendada.
++++ Tõlkida ja tõlgendada võõrkeelt.
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VÄLJENDA
• Suudan leida probleemile lahenduse, isegi piiratud keeleoskusega suheldes.
• Saan hakkama võõrkeele kasutamisega igapäevastes olukordades: vestlus kauplustes, kontorites, small-talk töökohal, rühmatöö, arutelu...
• Oskan suhelda, kasutades sobivat sõnavara ja
grammatikat.
• Oskan suhelda, järgides aktsenti ja hääldust.
KIRJUTA
• Oskan kirjalikult suhelda, kasutades kutsealases
olukorras asjakohast sõnavara ja lauseid.
• Oskan kirjalikke tekste tõlkida.
• Olen teadlik ametliku ja mitteametliku keele
erinevusest ja oskan seda rakendada, et suhelda
tõhusalt mõlemas olukorras.
• Suudan oma mõtteid korrastada ja struktureerida, et luua struktureeritud aruandeid grammatikavigu tegemata.
MÕISTA
• Suudan kuulata ja mõista suulist sõnumit, sealhulgas emakeelse kõneleja sõnumit.
• Saan aru võõrkeelsest mitteverbaalsest suhtlusest.
• Mõistan konkreetsete keeletasemete (kõnekeel,
mitteametlik, ametlik) kasutamist.
• Suudan mõista kirjalikke tekste: põhisisu (algtasemel – saan piiratud määral aru sellest, mida on
väljendatud), üksikasjad (keskmisel tasemel – ei
mõista igat sõna, kuid saan aru üldisest mõttest),
selge sisu (mõistan igat sõna).

Tunnistus
Marta Lázaro Echavarren,
Hispaania vabatahtlik
Inglismaal

Kui ma lõpetasin ülikoolis õigusteaduse eriala, sain stipendiumi, et teha praktikat välismaal.
Tahtsin end proovile panna, teha midagi, mis annaks
mulle võimaluse oma tööoskusi ja inglise keelt parandada, kogemusi omandada, aga ka isiklikult areneda.
Olen alati tahtnud välismaal elada ja uusi kultuure,
keskkondi kogeda ning uute inimestega kohtuda.
Mulle meeldib väga ideid, arvamusi ja harjumusi
vahetada, sest need aitavad rohkem enda üle mõelda
ja maailma teisest vaatenurgast näha.
Minu lõplik otsus viis mind Ühendkuningriiki, täpsemalt Liverpooli, mis on mitmekultuuriline linn, kus
on palju tegevust ja kus inimesed on väga sõbralikud
ning nendega on lihtne rääkida, isegi kui mõnikord on
nende šoti aktsendi tõttu neist võimatu aru saada!

		

			Maïlys Joubert,
			ADICE täiskasvanute
			koolitaja, Prantsusmaa

VÕTMESÕNAD
Mõista; kuulamine; suhelda; väljendada; kirjutada; suulised sõnumid, kirjalikud tekstid ja juhised; sõnavara, laused; tõlkimine; tähendus,
aktsent, artikulatsioon ja hääldus; ametlik,
mitteametlik ja tehniline keel; helistada; teha
koostööd; ühendust võtma; kirjavahetust pidada; diagnoosida; kuulda; mõjutada; kuulata; pidada läbirääkimisi; esitada; lahendada;
rääkida; öelda.
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Oma kahe Hiinas veedetud õpirändekogemuse ajal
sain arendada mitmekeelsust.
Tõepoolest rääkisin igapäevaelus mandariini keelt nii
kohalike elanikega kui ka mandariini keele tundides.
Samuti rääkisin oma klassikaaslastega inglise või isegi
prantsuse keeles.
Need omandatud oskused võimaldavad mul täna areneda rahvusvahelises töökeskkonnas, kus ma kasutan
neid keeli igapäevaselt.“

Isiklik, sotsiaalne
ja õppimispädevus
Valideerimine

Määratlus
Isiklik, sotsiaalne ja õppimispädevus on võime iseennast peegeldada, tõhusalt toime tulla aja ja teabega,
teha konstruktiivset koostööd teistega, jääda paindlikuks ning tulla toime oma õppimise ja karjääriga.
See hõlmab võimet tulla toime ebakindluse ja
keerukusega, õppida õppima, toetada oma füüsilist ja
emotsionaalset heaolu, säilitada füüsilist ja vaimset
tervist, elada terviseteadlikku ja tulevikku suunatud
elu, tunda kaasa ning lahendada konflikte kaasavas ja
toetavas kontekstis.

Mõiste mõistmine...
Näidata pühendumust õppimisele kui elukestvale
protsessile ja suuta toetuda kogemustele, et areneda isiklikult, sotsiaalselt ja kutsealaselt; ületada oma
võimeid, ennast tunda ning omandada ja laiendada
teadmisi võimaluste kaudu.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et püsida erinevate õppimisviiside juures, tuvastada
olemasolevaid võimalusi ning omandada uusi teadmisi, oskusi ja kvalifikatsioone, mis on vajalikud kutsealaste, isiklike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks;
• et õppida kogemustest ja vigadest, kohaneda ja
avastada isiklikke võimeid ning olla avatud muutustele, et ühiskonnas inimesena areneda;
• et kohaneda, teha algatusi, ja leida uusi lahendusi;
• et toime tulla konfliktiolukordadega ja leida uus
lahendus;
• et töötada pinge all ja tulla toime stressiga;
• et lahendada keerulisi probleeme.

Oskus:
• pühendada aega õppimisele;
• õppida;
• töötada meeskonnas ja õppida teistelt;
• uurida ja õppida iseseisvalt;
• olla uudishimulik ümbritseva maailma suhtes ja avatud võimalustele;
• näidata motivatsiooni ja pühendumust õppimisel;
• õppida vigadest;
• tulla toime raskustega;
• peegeldada iseennast.

Praktilised näited
ÕPPEPROTSESS
+ Valmisolek õppida uusi asju, püüda end täiendada.
++ Otsida uusi õppevahendeid, õppida tegevuse
kaudu, õppida erinevatest vigadest.
+++ Olla isejuhtiv õppija, panna end uude ja
väljakutseterohkesse keskkonda,
kriitiline mõtlemine.
++++ Teadmised, mis aitavad analüüsida, milline
õppimisviis sobib sulle kõige paremini.
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
+ Teha kindlaks probleemid.
++ Mitte sattuda paanikasse uues olukorras,
seletada lahti probleem ja hinnata riske.
+++ Kanda üle erinevad pädevused erinevatesse
valdkondadesse, kindlaks teha muudatused ja
pakkuda välja uued lahendused.
++++ Surve juhtimine ootamatutes olukordades ja

sobivaima lahenduse rakendamine.
KONFLIKTIGA TOIMETULEK

+ Mõista konfliktiolukorda.
++ Võime konfliktiolukorras mitte paanikasse sattuda.
+++ Mõista erinevaid konfliktiolukordi ja osata neile

reageerida.
++++ Mõista, kuidas konstruktiivselt erimeelsusi
lahendada.
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•
•
•
•

töötada surve all;
täita eesmärgid ja pidada kinni tähtaegadest;
teada, millal abi paluda;
tunda iseennast ja oma piire.

Tunnistus
		

Ellie Leacy,
briti Euroopa vabatahtlik
teenistus Horvaatias

TESTIGE OMA PÄDEVUSI
ÕPPEPROTSESS
• Olen võimeline pühendama aega iseseisvale
õppimisele ja uute oskuste omandamisele.
• Olen võimeline koguma teavet uurimistöö
eesmärgil.
• Suudan märgata võimalust ja sellest kinni haarata.
• Oskan astuda sammu tagasi ja vaadata asju realistliku pilguga.
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
• Järgin oma eesmärke isegi siis, kui mul on raskusi.
• Ebaõnnestumise korral olen võimeline enesekriitikaks.
• Suudan survega toime tulema.
• Suudan ära tunda oma võimete piirid ja tean,
millal abi paluda.
KONFLIKTIGA TOIMETULEK
• Suudan tuvastada ja mõista konfliktiolukorda.
• Suudan konfliktiolukorras rahulikuks jääda.
• Oskan rakendada meetmeid konfliktiolukorra
lahendamiseks.
• Oskan rakendada konkreetseid ja konstruktiivseid lahendusi konfliktiolukorra lahendamiseks.

VÕTMESÕNAD
Analüüsida, hinnata, klassifitseerida, luua,
kujundada, arendada, lahendada, katsetada,
õppida, parandada, laiendada, rikastada, tuvastada, peegeldada, juhtida, töötada, püsida, paindlik, karjäär, toime tulla, säilitada,
orienteeruda, kaasa tunda.
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Neljandal kuul oli mul rohkem aega mõelda, mida ma
tahaksin oma isikliku projekti jaoks teha. See oli midagi, mida ma saaksin teha, et anda tagasi kogukonnale, kus ma elasin, ja püüda jätta sinna oma jälg, kui
ma sealt lahkun.
Niisiis otsustasin anda inglise keele tunde mõnele
noorele inimesele, kes soovis keelt harjutada ja seda
ladusamalt rääkida.
Selle ettevalmistamiseks pidin koostama materjalid,
millega saaksin üksikisikuid õpetada.
Üks minu isikliku projekti lemmikosa oli näha, kuidas
mu „õpilased“ arenevad ja muutuvad oma inglise keele oskuse suhtes optimistlikumaks.

Amélie Cathier,
ADICE täiskasvanute
koolitaja, Prantsusmaa

Töötades Euroopa ja õpirändeprojektide kallal, pidin isiklikku, sotsiaalset ja õppimispädevust mitmel
viisil kasutama. Näiteks COVIDi ajal rahvusvaheliste
õpirändeprojektidega töötamine suurendas minu
võimet kohandada töömeetodeid, et ootamatutes
olukordades survega toime tulla ja rakendada kõige
sobivam lahendus nii minu projektidele kui ka õpirändes osalejatele, kellega ma töötasin.“

Kodanikupädevus
Määratlus
Kodanikupädevus on võime tegutseda vastutustundliku kodanikuna ja osaleda täiel määral ühiskonna- ja
sotisaalelus, mis põhineb sotsiaalsete, majanduslike,
õiguslike ja poliitiliste mõistete ja struktuuride, samuti
globaalsete arengute ja jätkusuutlikkuse mõistmisel.

Mõiste mõistmine...
Suhelda ja teha tõhusat koostööd teistega ning osata
töötada mitmekülgses meeskonnas, mõistes ja austades sotsiaalseid ja kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et suhelda teistega, kohaneda erinevate olukordadega, olla paindlik ja teha koostööd teistega;
• et tunda end osana rühmast, kogukonnast, paikkonnast, piirkonnast, riigist ja mandrist ning sellest hoolida. Olla teiste jaoks väärtuslik ja loota teiste peale.
Elada jätkusuutlikult, demokraatlikult ja harmooniliselt, et säilitada rahumeelne ja roheline ühiskond;
• et avaneda rahvusvahelisele töövaldkonnale, olles
„maailmakodanik“.

Valideerimine
Oskus:
• kohaneda kergesti uute olukordadega;
• austada erinevaid seisukohti ja saavutada ühine kokkuleppe;
• olla tolerantne ja viisakas ning kontrollida oma emotsioone;
• käsitleda keerulisi olukordi ja pakkuda välja
konkreetseid lahendusi kõigi huvides;
• vastutada oma tegude eest ja tunnistada oma vigu;
• töötada mitmekultuurilises meeskonnas ning austada erinevaid mõtteviise ja tööviise.

Praktilised näited
KODANIKUOSALUS
+ Mõista hääletamise väärtust.
++ Olla teadlik poliitikast ja osaleda valimistel.
+++ Toetada solidaarsustegevust.
++++ Viia ellu solidaarsusmeetmeid, mis on
kogukonnale kasulikud.
JÄTKUSUUTLIKKUS
+ Olla teadlik jäätmete sorteerimise tähtsusest.
++ Rakendada jäätmete sorteerimist oma
igapäevaelus.
+++ Rakendada ja tõsta teiste inimeste teadlikkust
jäätmete sorteerimisest.
++++ Viia ellu konkreetseid tegevusi ja kaasata teisi
jäätmesorteerimisega seotud tegevusse.
ELI KODAKONDSUS
+ Mõista ELi kodakondsuse mõistet.
++ Kasutada aktiivselt ELi kodaniku õigusi
(hääletamine, reisimine, töötamine välismaal,
konsulaarkaitse...).
+++ Teistele selgitada, mida tähendab ELi

kodakondsus.
++++ Kajastada ja edendada ELi kodakondsuse
süvendamist.
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TESTIGE OMA PÄDEVUSI
KODANIKUOSALUS
• Olen osalenud valimistel, kui mulle on antud selleks
võimalus.
• Olen osalenud vabatahtlikuna projektis, mis ei toonud mulle mingit materiaalset kasu.
• Olen püüdnud jõuda inimesteni, kes elavad minu
lähedal.
• Kuulun kogukonda, milles ma aktiivselt osalen.
JÄTKUSUUTLIKKUS
• Olen teadlik igapäevaelu jätkusuutlikest tegevustest, mida saan teha.
• Olen rakendanud oma igapäevaelus jätkusuutlikke
meetmeid.
• Teen oma ümbruskonna teadlikuks jätkusuutlikust
tegevusest.
• Kavandan ja rakendan koos teistega ühiseid jätkusuutlikke tegevusi.

ELi KODAKONDSUS
• Olen kohtunud uute Euroopa inimestega ja nendega tutvunud.
• Mõistan ELi kodakondsuse tähendust ja sellest tulenevaid õigusi.
• Teavitan teisi ELi kodanike õigustest ja kohustustest.
• Rakendan konkreetseid meetmeid ELi kodakondsuse edendamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

VÕTMESÕNAD
Demokraatia, rahvus, austus, solidaarsus, osalemine, kodakondsus, ühtekuuluvustunne, õigused,
võrdsus, koostöö, sallivus, vastutus, tegevus,
ühiskonna- ja sotsiaalelu, mõistmine, sotsiaalne,
majanduslik, õiguslik, poliitiline, globaalne areng,
jätkusuutlikkus.

Tunnistus
Robert,
briti vabatahtlik Iirimaal
Ma kolisin Ühendkuningriigist Iirimaale ja kuigi see ei ole äärmuslik asukoha ja
kultuuri muutus, erinesid kogemused ja suhtlemine sellegipoolest.
Erasmus+ andis mulle võimaluse olla ruumis, kus mind ei peetud rahvusvaheliseks või sisserändajaks, sest kõik teised olid samuti rahvusvahelises ringis.
Erasmus+ võimaldas mul osaleda paljudes organisatsioonides, kõigepealt osalejana, seejärel korraldajana.

Kristina Avdonina,
noorte- ja täiskasvanute koolitaja Eestis
Üks suurimaid saavutusi elus on õppida ja olla võimeline oma teadmisi teistele
edasi andma.
Võimalus külastada teisi riike ja õppida nende viise, kuidas toetada saabuvaid sisserändajaid ja pagulasi ning pakkuda ja arendada vajalikke teenuseid, on olnud
unustamatu kogemus ja suurepärane õppimisvõimalus näha olukorda teisest
vaatenurgast, õppida teiste riikide kogemusi ja samas tunnistada, et me kõik oleme selles koos ja koos oleme tugevamad.
Mida rohkem teadmisi ja kogemusi me jagame, seda lihtsam on ehitada tugevamaid ja aktiivsemaid kogukondi.
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Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline
eneseväljendusoskus
Määratlus
Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendusoskus
hõlmab arusaamist ja austust selle suhtes, kuidas
ideid ja tähendusi loominguliselt väljendatakse ja
edastatakse erinevates kultuurides ning erinevate
kunstide ja muude kultuurivormide kaudu. See tähendab oma koha või rolli mõistmist, arendamist ja väljendamist ühiskonnas erinevatel viisidel ja erinevates
kontekstides.

Mõiste mõistmine...
Võime mõista, õppida ja austada kultuurilisi erinevusi
ning võime väljendada oma kultuuri erinevate vahenditega.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et saavutada laiem maailmavaade, sallida erinevusi,
vältida konflikte, mõista, et iga kultuur on ainulaadne ja mitmekesine;
• et töötada tõhusalt mitmekultuurilises meeskonnas;
• et austada ja teadvustada kultuurilisi erinevusi;
• et olla salliv ja lugupidav ning vastata avatult erinevatele ideedele ja väärtustele;
• et kasutada sotsiaalseid ja kultuurilisi erinevusi uute
ideede loomiseks ning innovatsiooni ja töö kvaliteedi tõstmiseks.

Valideerimine
Oskus:
• tunda huvi erinevate kultuuride, religioonide, sündmuste, traditsioonide, kunstide ja tavade vastu;
• austada enda omast erinevaid kultuure;
• näidata huvi ja uudishimu maailmas toimuva vastu;
• mõista mitmekultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke
erinevusi;
• tunda selliseid mõisteid nagu mitmekultuurilisus, kultuurišokk, kultuuriline arusaamatus, eelarvamused, diskrimineerimine;
• mõista ja austada erinevaid uskumusi tööl;
• kohaneda kontekstiga, milles ma olen;
• väljendada oma kultuuri välismaal;
• mõista isikliku pädevuse kalduvust ja selle teadvustamist otsuste tegemisel.

Praktilised näited
KULTUURILINE ERINEVUS
+ Teadmised erinevate kultuuride kohta.
++ Õppida teistelt kultuuridelt.
+++ Olla teadlik mitmekultuurilisest šokist.
++++ Kasutada sotsiaalseid ja kultuurilisi erinevusi, et

luua uusi ideid ja suurendada nii innovatsiooni
kui ka töö kvaliteeti.

SALLIVUS JA AUSTUS
+ Austada erinevaid rahvusi.
++ Väärtustada erinevaid kultuure.
+++ Olla tolerantne.
Kohaneda erinevate tavadega erinevates
kontekstides.
++++ Nõustuda, et ükski kultuur ei ole parem kui
teine.
INTERAKTSIOON TEISTEGA
+ Teada, kuidas koos elada.
++ Kuulata teiste arvamusi.
+++ Vastata avatult erinevatele ideedele ja
väärtustele.
++++ Tervitada erinevaid ideid ja väärtusi, et rikastada
ennast ja oma kultuuri.
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TESTIGE OMA PÄDEVUSI
SALLIVUS JA PAINDLIKKUS
• Olen kogenud kultuurilisi ja usulisi erinevusi.
• Kohanen kontekstiga ja kohaliku kultuuriga ning
tegutsen vastavalt sellele.
• Mind huvitavad praegused kohalikud kultuuritavad/üritused, mis toimuvad välismaal, ning
kunsti- ja kultuuritöö.
• Austan teisi töökultuure ja uskumusi ning olen
salliv inimeste suhtes, kelle väärtused erinevad
minu omadest.
MÕISTKE
• Mõistan mitmekultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke erinevusi.
• Mõistan kultuurilisi arusaamatusi.
• Austan teisi töökultuure ja uskumusi ning olen
salliv inimeste suhtes, kelle väärtused erinevad
minu omadest.
• Kohandun kontekstiga ja kohaliku kultuuriga
ning tegutsen vastavalt sellele.
SELGITAGE
• Oskan selgitada oma kultuuri võõrastele.
• Oskan selgitada kultuurilisi arusaamatusi.
• Oskan selgitada oma eelarvamusi/eeldusi teiste
kultuuride kohta, kuid oskan neid ületada.
• Oskan selgitada ja austada erinevaid uskumusi
tööl.

Tunnistus

Richard,
Eesti vahetusõpilane
Lõuna-Koreas.
Oma semestri ajal Soulis osalesin mõne kohaliku elaniku väikeses projektis.
Läksime lähedalasuvasse külla, et salvestada videoid
ja teha fotosid piirkonna reklaamimiseks.
Nüüd, olles harjunud algatusega, oli minu esimene
instinkt aidata vallaametnikke veelgi rohkem. Kuid
minu sisendid löödi kiiresti kinni. Mulle öeldi, et sisendi andmine ei ole minu ülesanne. Alguses oli see minu
jaoks šokk.
Minu kodumaal julgustatakse kõiki – olenemata
nende vanusest või staatusest – sõna võtma ja oma
mõtteid jagama.
Pärast kaalutlusi hakkasin aga seda kultuurilist erinevust hindama. Minu vastutus ei olnud tõepoolest olla
seotud väikese Lõuna-Korea omavalitsuse strateegiaga

Eléna, Euroopa töövahendusvõrgustiku täiskasvanute koolitaja Saksamaal

VÕTMESÕNAD
Interaktsioon, austus, kultuur, väljendus,
mitmekesisus, kogukond, mitmekultuurilisus, kunst, loovus, teadlikkus, mõistmine,
ideed, erinevus, suhtlemine, tants, muusika,
toit, traditsioonid, ühiskond, mitmekesisus,
omaksvõtt, analüüs, nautimine, avastamine,
avatus, ühinemine.
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Saksamaal elava ja töötava prantslasena on osa minu
tööülesannetest valmistada noori täiskasvanuid ette,
et nad seisaksid silmitsi kultuurišokiga, ning toetada
neid uue kultuurikeskkonna avastamisel.
Pärast seda, kui olen saksa kultuuriga kohanenud,
on minu ülesanne selgitada välismaalt saabuvatele
noortele saksa igapäevaelu põhireegleid ning mõnikord lahendada kultuurilisi arusaamatusi õppijate
ja vastuvõtvate organisatsioonide vahel, tegutsedes
vahendajana kahe kultuuri vahel, et vältida konflikte.
Näiteks on minu ja minu õppijate jaoks oluline teada,
et sakslased ei ole spontaansed, neile meeldib kohtumisi ette planeerida ja korraldada, mitte improviseerida. Sellised teadmised on üliolulised, kui soovite integreeruda saksa töökultuuri.

Ettevõtlikkus
Määratlus
Ettevõtlikkus viitab võimele tegutseda võimaluste
ja ideede alusel ning muuta need teiste jaoks väärtusteks. See põhineb loovusel, kriitilisel mõtlemisel,
probleemide lahendamisel, algatusvõimel, visadusel
ning koostöövõimel, et kavandada ja juhtida projekte,
millel on kultuuriline, sotsiaalne või rahaline väärtus.

Mõiste mõistmine...
Ideede muutmine tegevuseks, olles loominguline ja
uuenduslik, võttes samal ajal riske.

Miks on see töökohal
kasulik?
•
•
•
•
•

et muuta ideed tegudeks;
et olla loominguline ja uuenduslik;
et ülesandeid planeerida ja juhtida;
et saavutada iseseisvus;
et analüüsida ja tuvastada vajadusi ja võimalusi, olla
uudishimulik ja tähelepanelik;
• et arendada võimet riske tuvastada, neid maandada
ja vigadest õppida;
• et määrata kindlaks prioriteetsed ülesanded kiire
tempo ja mitme ülesande täitmise keskkonnas.

Valideerimine
Oskus:
• teha ettepanekuid ja muuta need teoks;
• analüüsida maailma ja olla teadlik praegustest vajadustest;
• võtta riske ja näha ette tagajärgi;
• pakkuda uusi lahendusi;
• korraldada tegevusi;
• usaldada inimesi ja nende tööd;
• delegeerida vajaduse korral töö ja vastutus õigele
isikule;
• lahendada probleeme tõhusalt;
• tagada läbipaistvus;
• juhtida, teha meeskonnatööd ja olla loov;
• jääda rasketes olukordades rahulikuks;
• hinnata oma algatuste edukuse taset;
• aktsepteerida vigu, konstruktiivset kriitikat, hindamist või analüüsi.

Praktilised näited
MEETOD JA ORGANISEERITUS
+ Korraldada igapäevatööd, täita ülesandeid.
++ Omada töömeetodeid, pidada kinni tähtaega-

dest.
+++ Sünteesivõime ja võime seada tööülesanded
tähtsuse järjekorda.
++++ Arendada ja rakendada organisatsioonilisi
ülesandeid.
ALGATUSE TEGEMINE
+ On idee: välja mõelda uusi ideid.
++ Analüüs: kriitiline mõtlemine ja oskus

analüüsida konteksti.
+++ Teha algatus, et liikuda ideest tegudeni.
++++ Käivitada uus algatus.
MEESKONNATÖÖ
+ Austada rühmatööd.
++ Oskus teha koostööd ja usaldada kolleege.
+++ Kinni pidada tähtaegadest ja teha rühmaga
tõhusat koostööd.
++++ Juhendada meeskonda ja teostada järelevalvet,
delegeerida.
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Tunnistus
TESTIGE OMA PÄDEVUSI
TOLERANTSUS JA PAINDLIKKUS
• Kohanen kergesti uute olukordadega.
• Suudan tasakaalustada erinevaid seisukohti
ja veendumusi, et jõuda kompromissini.
• Olen salliv nende suhtes, kellel on erinevad
väärtused.
• Pärast konfliktiolukordi suudan jääda rahulikuks ja selge peaga.
MEESKONNATÖÖ
• Olen meeskonnatööle orienteeritud.
• Suudan kohaneda erinevate töömeetoditega
rahvusvahelistes meeskondades.
• Vajaduse korral oskan delegeerida ülesandeid asjaomastele inimestele.
• Oskan teavitada asjaomaseid inimesi ja tagada läbipaistvus keerulistes olukordades.
PROJEKTIJUHTIMINE
• Suudan ideid ellu viia, pakkudes välja uusi
lahendusi.
• Oskan oma tegevust planeerida ja korraldada.
• Oskan hinnata oma tegevuse edukust, kui
see on tehtud.
• Oskan pakkuda ja vastu võtta konstruktiivset
tagasisidet ning osaleda ideede hindamises.

VÕTMESÕNAD
Juhtida, motiveerida, organiseerida, kontrollida,
koordineerida, delegeerida, inspireerida, luua,
arendada, algatada, käivitada, alustada, innovatsioon, tegutseda, võimalused, ideed, muuta,
väärtused, loovus, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, püsivus, koostöö, planeerimine, juhtimine, riskid.
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Fernando,
Portugali ettevõtja
Ühendkuningriigis.
Minu ambitsioon on alati olnud muusika ja eelkõige
muuta muusikaõpe ebasoodsatest kodudest pärit
laste jaoks reaalsuseks.
Pillid, mida ma müün, on sageli väga halvas seisukorras, kuid mul on puusepa- ja elektroonikaoskused ning
ma suudan need taastada heasse seisukorda. Kui sa
ei mängi, on raske mõista, kui oluline on muusika inimeste jaoks.
Oli üks mees, kes tuli minu poodi oma 80ndates
eluaastates, ta oli nõrk ja tema käed värisesid. Tema
tehnika oli aga suurepärane ja ta oli väga rahul, kui
ma tema kitarri kaela ja helipead ära parandasin. See
tekitas minus väga, väga suurt rahulolu.

Ronan,
prantsuse ELi abi vabatahtlik
Marokos

Mul oli võimalus saada tegevuskeskkond, mis soodustab mõtlemist, uuenduslike projektide arendamist ja
tegutsemist.
Minu ülesanne oli mõtiskleda konkreetsete, realistlike ja teostatavate ettepanekute üle seoses kohaliku
kontekstiga.
Seda tehes tugevdasin oma oskusi tugeva sotsiaalse,
majandusliku või keskkonnamõjuga projektide väljatöötamise valdkonnas. Oma missiooni ajal vastasin
20 projektikonkursile.
Lisaks sain rakendada projekte ja tegevusi Jerada ja
selle provintsi sihtrühmadega.“

Matemaatika- ning loodusteadus-,
tehnoloogia- ja inseneriteaduste
pädevus
Määratlus
Matemaatikapädevus on võime arendada ja rakendada matemaatilist mõtlemist ja arusaamist, et lahendada mitmesuguseid probleeme igapäevastes olukordades.
Hea arvutamisoskuse saavutamisel on rõhuasetus
protsessil ja tegevusel ning samuti teadmistel. Matemaatikapädevus hõlmab erineval määral võimet
ja valmisolekut kasutada matemaatilisi mõtte- ja esitusviise (valemid, mudelid, konstruktsioonid, graafikud, diagrammid).
Loodusteaduspädevus viitab võimele ja valmisolekule
selgitada loodust, kasutades teadmisi ja metoodikat,
sealhulgas vaatlusi ja katseid, et välja selgitada küsimused ja teha tõenduspõhiseid järeldusi.
Tehnoloogia- ja inseneriteaduste pädevus on nende
teadmiste ja metoodika rakendamine vastuseks inimeste soovidele või vajadustele. Loodusteadus-,
tehnoloogia- ja inseneriteaduste pädevus hõlmab
arusaamist inimtegevusest tingitud muutustest ning
vastutust kodanikuna.

Mõiste mõistmine...
Näidata oskust arvudega arutleda, hinnata teaduslikku
ja arvuliselt esitatud teavet ja tõenduspõhiseid teaduslikke argumente ning rakendada järeldusi asjakohaselt.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et lahendada matemaatilisi, loodusteaduslikke ja
tehnilisi teadmisi nõudvaid igapäevaelu probleeme;
• et toime tulla, kasutada ja kohandada isiklikku eelarvet vastavalt olukorrale ja keskkonnale, mida inimene kogeb;
• et planeerida piisavalt ressursse isiklike eesmärkide
saavutamiseks;
• et kasutada kõiki igapäevaseid seadmeid, sealhulgas
nutitelefoni, internetti jne, et muuta elu lihtsamaks;
• et omada põhiteadmisi, teaduslikke oskusi, matemaatilisi oskusi ja tarkvara;
• et mõista, kuidas maailm toimib, ja rakendada teadmisi tehnoloogiate loomiseks ja arendamiseks.

Praktilised näited
EELARVE
+ Arvutada isiklik eelarve.
++ Kavandada tegevuse eelarvet.
+++ Jälgida ja toime tulla eelarvega.
++++ Anda aru bilansist.
EXCEL
+ Sisestada numbrid ja kasutada põhilisi arvutusi.
++ Luua diagramme/graafikuid.
+++ Kasutada valemeid statistika koostamiseks.
++++ Kasutada makrosid.

KALKULATSIOON
+ Osata arvutada ilma kalkulaatorita.
++ Mõista, kuidas arvude ja muude matemaatiliste

mõistete abil arutleda.
+++ Demonstreerida võimet arvude ja muude matemaatiliste mõistete abil arutleda.
++++ Näidata võimet hinnata teaduslikke väiteid.
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Valideerimine
Oskus:
• arvutada igapäevaseid elamiskulusid ja sissetulekuid
ning nende kohta eelarve koostada;
• koostada ja juhtida konkreetse projekti eelarvet;
• tuvastada ja analüüsida isikliku eelarvega seotud
riske, näiteks kui tõenäoline on, et ma saan sissetulekuid;
• konverteerida valuutat;
• teha lihtsate operatsioonide peastarvutust;
• lahendada arvutusülesandeid (liitmine, lahutamine,
korrutamine ja jagamine);
• kasutada kalkulaatorit;
• kasutada ja rakendada lihtsaid murdusid;
• hinnata, mõõta ja võrrelda pikkust, vahemaad, mahtu, kaalu ja temperatuuri;
• kasutada tabelarvutustarkvara;
• kujundada, eraldada ja võrrelda teavet loeteludest,
tabelitest ja graafikutest.

TESTIGE OMA PÄDEVUSI
PRAKTILINE KASUTAMINE
• Oskan konverteerida valuutat, arvutada igapäevaseid kulusid ja nende kohta eelarvet koostada.
• Oskan koostada/planeerida konkreetse tegevuse/projekti eelarvet.
• Oskan mõõta pikkust, vahemaad, mahtu, kaalu
ja temperatuuri.
• Oskan teha lihtsate operatsioonide peastarvutusi.
LAHENDAMINE
• Oskan lahendada praktilisi ülesandeid, mis hõlmavad korrutamist ja jagamist.
• Oskan lahendada lihtsaid matemaatilisi ülesandeid ilma kalkulaatorita.
• Oskan igapäevaste elamiskulude ja sissetulekute
eelarvet koostada.
• Oskan lahendada lihtsaid murdeid.
MÕISTMINE JA KASUTAMINE
• Ma saan aru lihtsatest murdudest ja oskan neid
kasutada.
• Ma oskan mõista, hinnata, mõõta ja võrrelda
pikkust, mahtu, kaalu ja temperatuuri.
• Ma oskan eraldada, kasutada ja võrrelda teavet
loeteludest, tabelitest, lihtsatest diagrammidest
ja lihtsatest graafikutest.
• Ma näitan valmisolekut kasutada matemaatilist
arutlust (mudelid, graafikud, diagrammid) nii
isiklikus kui ka tööelus.
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VÕTMESÕNAD
Arvutamisoskus, metoodika, rangus, loogika,
analüüs, statistika, eelarve, innovatsioon, digitaalne, arendada, rakendada, lahendada, probleemid, teadmised, protsess, valemid, mudelid,
konstruktsioonid, graafikud, diagrammid, maailm,
vaatlus, eksperimenteerimine, tuvastada, küsimused, koostada, tõendid, järeldused, tajutud,
muutused, inimene, vastutus.

Tunnistus

Louise,
prantsuse Erasmus+
kutsehariduse ja -koolituse
praktikant Hollandis
Ma omandasin uusi pädevusi raamatupidamise ja
rahanduse valdkonnas. Sain kasutada uut tarkvara
ja õppida finantsaruannete koostamist. See õpiränne
võimaldas mul kinnitada oma soovi töötada välismaal
rahvusvahelises kontekstis finantsvaldkonnas. Arvan,
et see kogemus aitab mul kergemini oma esimest töökohta leida.

Cinzia,
täiskasvanute koolitaja, MEH,
Ühendkuningriik
Mul oli võimalus alustada oma teekonda MEHiga
vabatahtlikuna ja seejärel saada projektijuhiks.
Olen kiiresti õppinud, et projektijuhi roll on väga laiaulatuslik ja et see hõlmab palju matemaatilisi oskusi.
Olen õppinud, kuidas juhtida eelarvet, kuidas esitada
aruandeid kulutatud eelarve kohta ja kuidas arvutada
eelarve ületamist.
Samuti olen avastanud, et matemaatilisi oskusi on
vaja kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamisel ning küsimustike ja intervjuude andmete analüüsimisel.

Digipädevus
Määratlus
Digipädevus hõlmab digitehnoloogiate enesekindlat,
kriitilist ja vastutustundlikku kasutamist õppimisel,
tööl ja ühiskonnas osalemisel. See hõlmab teabeja andmepädevust, suhtlemist ja koostööd, meediapädevust, digitaalse sisu loomist (sealhulgas programmeerimist), turvalisust (sealhulgas digitaalset heaolu ja küberturvalisusega seotud pädevusi),
intellektuaal-omandiga seotud küsimusi, probleemide
lahendamist ja kriitilist mõtlemist.

Mõiste mõistmine...
See on võime kasutada digitehnoloogiat tõhusalt,
asjakohaselt, eetiliselt, kriitiliselt ja õiguslikult kui
vahendit, mis võimaldab juurdepääsu teabele, selle
juhtimist, integreerimist, edastamist, organiseerimist,
uurimist, hindamist ja loomist, et edukalt töökeskkonnas
toimida.

Miks on see töökohal
kasulik?
• et kasutada ja juhtida IKTd igapäevaelus ja töökeskkonnas;
• et suhelda digitaalselt, eriti kui silmast-silma suhtlemine ei ole võimalik keskkonna, poliitiliste või isiklike
asjaolude tõttu;
• et anda ja kasutada edasisi võimalusi ettevõttes,
kus isik töötab, näiteks edutamine või uus sidumine
kliendiga, kes ei asu teie piirkonnas;
• et toetada tõhusust ja kulutasuvust;
• et kasutada uusi virtuaalseid ja elektroonilisi kommunikatsioonimeetodeid, et olla tänasel tööturul
konkurentsivõimelisem.

Valideerimine
Oskus:
• leida, mõista, kriitiliselt analüüsida ja kasutada teavet internetis, veebimeedias ja sotsiaalvõrgustikes;
• mõista digitaalsete vahendite kasutamisega kaasnevaid riske;
• kontrollida turvalist ruumi internetis;
• kasutada arvutit ja mobiiltelefoni;

• kasutada kontoriseadmeid (printer, faks, koopiamasin...);
• kasutada Microsoft Office'i (Excel, ppt ja Word);
• kasutada Google'it ja teisi otsingumootoreid;
• kasutada kujundusprogramme (Photoshop, Canva,
Adobe...);
• koostada elektroonilisi CV-sid ja motivatsioonikirju
(EUROPASS...);
• tunda videokõne rakendusi;
• arendada uut tarkvara ja mobiilirakendusi programmeerimise abil;
• kasutada suhtlemiseks sotsiaalvõrgustikke;
• kasutada sotsiaalvõrgustikke tööalase võrgustiku
loomiseks;
• kasutada koolitamiseks veebipõhiseid kursusi.

Praktilised näited
KONTORI TARKVARA KASUTAMINE
+ Luua sisu (dokumendid, esitlused, arvutustabelid).
++ Vormindada sisu.
+++ eraldada teavet dünaamilise sisu loomiseks

(graafikud ja tabelid arvutustabelist jne).
++++ Automatiseerida ülesandeid Macro Recorder ja
Visual Basic programmidega.

DIGITAALSED RAKENDUSED JA LAHENDUSED
+ Saata e-kiri.
++ Kirjutada kaaskiri.
+++ Kasuta sotsiaalvõrgustikke töökoha taotlemiseks
ja otsimiseks.
++++ Luua oma CV, kasutades sisuloomise tarkvara
(Photoshop, Indesign, Canva).
KODULEHT
+ Omada juurdepääsu kodulehele ja seda kasutada.
++ Hallata kodulehte.
+++ Luua uus koduleht, kasutades WordPressi või

olemasolevaid malle.
++++ Luua koduleht nullist, kasutades koodikeelt.

21

TESTIGE OMA PÄDEVUSI
INTERNET
• Oskan leida, mõista ja kasutada teavet internetis.
• Kasutan suhtlemiseks sotsiaalmeediat.
• Oskan mõista, kriitiliselt analüüsida ja kasutada
võrgumeediat.
• Mõistan riske, mis on seotud olulise teabe
avaldamisega veebis ja tean, mida teha turvalisuse tagamiseks.
ARVUTI
• Kasutan e-postkasti ja kirjutan kohaseid ametlikke sõnumeid.
• Oskan luua tabeleid, põhivalemeid, graafikuid,
esitlusi, dokumente, kujundusi, pilte.
• Oskan kirjutada ja kujundada CV-d arvutis.
• Oskan kasutada arvutit ja muid kontoriseadmeid
(printer, faks, koopiamasin, köitmismasin).
DIGITAALTEHNOLOOGIA
• Oskan kaameraga teha kvaliteetseid pilte ja
videoid.
• Oskan kasutada rohkem kui ühte elektroonilist
seadet ja oskan mugavalt ühest seadmest teisele
üle minna (arvuti, tahvelarvuti, telefon).
• Kasutan oma telefoni igapäevaselt, et inimestega ühendust võtta.
• Oskan seadistada videokonverentsi või esitlust,
kasutades ja ühendades nõuetekohaselt mikrofoni, videokaamerat, videoprojektorit jne.

VÕTMESÕNAD
MS-Office pakett, Google Workspace, sotsiaalmeedia haldamine, Adobe pakett, HTML/
CSS/JS tundmine, kampaaniad saatmine
e-posti teel, Trello kasutamise oskus, videokonverentsid, innovatsioon, internet, tarkvara, andmed, tehnoloogia, kommunikatsioon,
programmeerimine, turvalisus, enesekindlus,
kriitilisus, vastutustundlikkus, kasutamine,
kaasamine, õppimine, töö, osalemine, teave,
andmepädevus, koostöö, meediapädevus,
sisu, loomine, küberturvalisus, intellektuaalne
omand, küsimused, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine.
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Tunnistus

Pablo,
Hispaania
vabatahtlik
Senegalis.
Kui ma lõpetasin arvutitehnika eriala, tahtsin oma
digitaalseid oskusi rakendada ja midagi muuta.
Otsustasin teha koostööd In3-ga, mis on avatud
lähtekoodiga ja odava hinnaga inkubaator, et koht, kus
enneaegne laps sünnib, ei piiraks liikumisvõimalusi.
Paljudes riikides on tavaliselt inkubaatoriks kingakast.
In3 kasutab kõigile kättesaadavaid materjale ja
kujundusi, plaanid on avaldatud Internetis, nii et kõik,
kes seda vajavad, saavad need alla laadida ja ise oma
inkubaatori teha.
Kui kohalikud elanikud teavad, kuidas seda teha, siis
oskavad nad seda ka parandada, kui see katki läheb,
või vajaduse korral neid veel rohkem teha.
Me ei määra kindlaks kohta, kus on vajadus, vaid
kasutame oma digitaalseid vahendeid selleks, et
pakkuda ressurssi, et neil, kellel on vajadus, oleks
võimalus tekkinud vajadust rahuldada.

Veronika Varep,
Johannes Mihkelsoni
Keskuse juhataja,
täiskasvanute ja
noorte koolitaja Eestis
Digipädevus on minu kui koolitaja igapäevaelus väga
oluline.
Meie eesmärk on õpetada oma klientidele põhilisi arvutioskusi, sealhulgas internetiturvalisust,
isikuandmete ja privaatsuse kaitsmise vajadust ning
sotsiaalmeedia toimimist, mis kõik on tänapäeval hädavajalikud igapäevased oskused.
Digitehnoloogia ja -teenused võivad muuta elu lihtsamaks ja lõbusamaks, kui oskad neid kasutada!

Täiskasvanute koolitajate
võtmepädevuste kogemused
neljas Euroopa riigis
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Täiskasvanute koolitajate
võtmepädevuste
kogemused neljas Euroopa
riigis
Mobility+ projekti partnerid viisid läbi küsimustiku
täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatega. Kokku
tehti 40 intervjuud Prantsusmaal, Saksamaal, Eestis
ja Ühendkuningriigis.
Kogutud teavet kasutati selleks, et mõista täiskasvanute
koolitajate vajadusi õppijate toetamisel välismaal
õppimise ajal, eelkõige seoses võtmepädevustega ja
sellega, kuidas neid kõige paremini toetada.
Neilt küsiti järgmist:
• nende varasemad võtmepädevuste kogemused;
• võtmepädevuste määratlemine;
• iga pädevuse tähtsus;
• milliseid neist nad peavad oluliseks ja milliseid mitte;
• milliseid neist nad parandaksid oma kutsealal;
• kõige olulisemad nende õppijate jaoks ja kõige olulisemad tööturu jaoks.

Kõigil vastajatel on olnud kogemusi täiskasvanutega
töötamisel ja enamik neist oli läbinud võtmepädevuste
alase koolituse. Intervjueerisime inimesi sotsiaalja haridusvaldkonnast, täiskasvanute koolitajaid,
töötutega
töötavaid
inimesi,
vabaühendusi,
vabatahtlikke, üliõpilasi, rahvusvahelisi eksperte,
teenusejuhte,
EURESi
töötajaid,
koolitajaid,
sisserändajatega töötavaid inimesi, Erasmuse
üliõpilasi, projektikoordinaatoreid, ülikoolide töötajaid,
sotsiaaltöötajaid, psühholooge, sotsiaalpoliitikuid,
projektijuhte ja assistente, nõustajaid, õpirände ja
rahvusvahelise koostöö osakondade juhte, tööotsijaid,
noorsootöötajaid jne.
Vaatamata saadud koolitusele ja töökogemusele
jagasid osalejad, et neil on mõningaid kahtlusi ja nad
vajavad rohkem koolitusi võtmepädevuste teemal.
Pooled küsimustele vastanutest ei ole saanud mingit
koolitust võtmepädevuste mõiste kohta.

50% küsimustele vastanutest ei ole saanud mingit
koolitust võtmepädevuste mõiste kohta.

80% vastanutest nõustub määratlusega „võtmepä-

devused hõlmavad teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida
igaüks vajab isiklikuks eneseteostuseks ja arenguks,
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Kirjaoskus Mitmekeelsus
võtmepädevused,
mida hinnatakse oluliseks
tööturul hakkamasaamiseks
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Isiklikud Kodanikupädevus Kultuurilised Digipädevus Matemaatika Ettevõtlikkus
ja teadus
võtmepädevused,
mida hinnatakse oluliseks
isiklikuks ja tööalaseks
arenguks

võtmepädevused,
mida hinnatakse oluliseks
töötamisel täiskasvanud
õppijatega

tööalase konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse ja
kodanikuaktiivsuse tagamiseks“.
Ülejäänud 20% vastasid kõik, et nad määratlevad
võtmepädevusi kui „inim- ja käitumisalaseid pädevusi, mida saab üle kanda erinevatesse olukordadesse/
töökohtadesse“.
Vastajate sõnul olid täiskasvanud õppijatega töötamisel
kõige olulisemaks peetavad võtmepädevused
järgmised:

80% Isiklik, sotsiaalne ja õppimispädevus
60% Kultuuriteadlikkus ja kodakondsus
70% Digipädevus
Need samad oskused, millele lisanduvad mitmekeelsus
ja ettevõtlikkus, on oskused, mida osalejad pidasid
kõige olulisemaks tööalaseks ja isiklikuks arenguks.
Peamised pädevused, mida peeti tööturule
integreerumiseks kõige kasulikumaks, olid järgmised:

50% Kirjaoskus ja mitmekeelsus
100% Digipädevus
80% Ettevõtlikkus
70% Isiklikud oskused
Küsimusele, millist toetust/koolitust täiskasvanute
koolitajad vajavad, vastati riigiti väga erinevalt

Prantsusmaal ja Saksamaal keskenduti rohkem
juhenditele, vahenditele, ressurssidele ja materjalidele
pädevuste tuvastamiseks, mõistmiseks ja näitamiseks,
kas veebikoolitus ja ressursid (interaktiivsed õpetused)
või näost näkku/rühmakoolitus koos heade tavade
vahetamisega, näiteks täiskasvanute koolitajate
praktika kogukond, et jagada häid tavasid, otsida abi ja
esitada küsimusi.
Üks peamine idee oli üks või kaks korda aastas osaleda
koolitustel, mis keskenduksid praktikute jaoks kõige
keerulisematele pädevustele.

Ühendkuningriigis tuvastati suurem vajadus õpirände
projektide ja tegevuste parema mõistmise järele,
rohkem teavet erinevate võimaluste kohta ning abi
erinevate rahvusvaheliste projektide taotlemisel
(rahastamisvõimaluste loetelu, rahvusvaheliste ja
riiklike projektide erinevused, eelarve koostamine jne).
Samuti puudutati vaimse tervise teemat, sest kohal oli
üks vaimse terviseprobleemiga täiskasvanuhariduse
valdkonna töötaja, kes selgitas, kui oluline on teada,
milliseid pädevusi on vaja diagnoositud vaimse tervise
probleemidega inimese nõustamiseks õpirändes
osalemise seisukohast.
Mis puudutab isiklikku kogemust täiskasvanute
koolitajate toetamisel välismaal või ettevalmistust,
mida pakutakse enne, õpirände jooksul või pärast
õpirändes osalemist.
Vaid 30% osalejatest oli varasem kogemus ja neist
enamik ütles, et „me võimaldame vabatahtlikel ja
kontoritöötajatel osaleda rahvusvahelistel koolitustel
osalejate või koolitajatena“.
Ettevalmistus on väga oluline ja digivahendite
kasutamine suhtluse ja toetuse säilitamiseks õpirände
ajal on väga vajalik. Kõige murettekitavam on selle
pädevuse puudumine, sest vastajad tunnistasid, et
nad ei oska aidata, kui asjad lähevad valesti.
Paljud neist tunnistasid, et mida kvaliteetsemad ja
ajakohasemad vahendid neil enda teavitamiseks
ja koolitamiseks on, seda parem, vaatamata oma
kogemustele selles sektoris, „sest isegi 20-aastase
kogemusega on alati veel midagi õppida, et pakkuda
noortele täiskasvanutele kvaliteetset tööd ja tuge“.
Samuti tõid nad välja, et rahvusvaheliste
õpirändeprojektide alguses pakutakse vähe tuge
ning et oleks väga huvitav hinnata pädevusi enne
õpilaste lahkumist ja korraldada lõppintervjuu, et
kinnitada eesmärgid ja arendatud pädevused. Selles
käsiraamatus järgitav mudel.

Eestis keskenduti rohkem konkreetsetele näidetele
selle kohta, kuidas pädevusi mõista ja näidata, st vähem
teooriat ja rohkem rakendatavust praktikas. Näiteks
selgitav dokument, kus on kirjeldatud pädevuste liigid
ja võimalikud rakendus- või arendusmeetodid, näited
jne.
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Kokkuvõte
Välismaale minek on kõige tõhusam viis muuta
meie maailmavaadet
Chantal Mitchell
kuid selleks, et seda kogemust täielikult nautida,
peame kõigepealt avastama iseennast ja oma võimeid.
Mobility+ projekti puhul on selle käsiraamatu eesmärk
aidata täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatele
mõista ja hinnata kaheksat võtmepädevust, mida rahvusvahelises õpirändes osalejad omandavad välismaal
toimuva õpirände tegevuse käigus.
Täiskasvanuhariduse praktikutel on otsustav mõju
osalejate saavutustele ja motivatsioonile ning sellest
tulenevalt ka nende pädevuste arengule.
Seetõttu on väga oluline toetada käsitletud pädevuste
uuenduslikku õpetamist täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatele ja neid koolitada ning julgustada tegema
koostööd, mis toetaks toimivat kutsealast arengut. On
oluline, et täiskasvanute koolitajad oleksid võimelised
koolitama ja neid pädevusi mõistma, toetamaks oma
täiskasvanud õppijate arengut.
Selle käsiraamatu asjakohase toe abil saavad praktikud pakkuda parimaid õpikogemusi ja tagada, et kõik
nende abisaajad saavutavad oma õpitulemused. Võtmepädevused on vajalikud isikliku eneseteostuse ja
arengu, tööalase konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse ja kodanikuaktiivsuse jaoks.
Õpetamine, praktikute toetamine ning nende pädevuste hindamine ja kinnitamine pakuvad võimalusi
uute teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamiseks
ning mõjutavad üksikisikuid ja nende iseseisvust,
kaasatust ja enesekindlust. Need pädevused on võtmetähtsusega uute õppimis- või töövõimaluste otsimisel ja otsuste tegemisel.
Lisaks sellele on pädevuse arendamine tõhusam, kui
see toimub erinevates õpikeskkondades (formaalne,
mitteformaalne, kohalikud kogukonnad, välismaal,
tööl, igapäevaelus...) ja koostöös erinevate sidusrühmadega.
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Nagu ütles hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik
Tibor Navracsics
Meie oskused on oluline tegur innovatsiooni, tootlikkuse ja ELi konkurentsivõime suurendamisel. Globaliseerumine, tööturu struktuurimuutused ja uute
tehnoloogiate kiire areng sunnivad meid kogu elu
jooksul oskusi arendama ja neid ajakohastama. Kriitiline mõtlemine, meediapädevus ja suhtlemisoskused
kuuluvad meie üha keerulisemaks muutuvas maailmas orienteerumise nõuete hulka.
Digipädevus on koos matemaatika- ja loodusteaduspädevusega alus elukestvaks õppeks.
Innovatsiooni ja ettevõtlikkust tuleb julgustada ja
edendada, kui Euroopa tahab konkureerida globaalsel tasandil.

Viited
• Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele:
Euroopa uus oskuste tegevuskava: Koostöö
inimkapitali töölesobivuse ja konkurentsivõime
tugevdamiseks, {SWD(2016) 195 final}.
• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitus, 18.
detsember 2006, võtmepädevuste kohta elukestvas
õppes.
• Elukestva õppe võtmepädevused, 2018
• Tööandjate seas läbiviidud uuring
õpirändeprojektides osalejate nõutavate pädevuste
kohta Brochure-Competences.pdf ; Pädevused +
projekt (KA2).
• Oskuste portfoolio: Skills-portfolio.pdf
• Euroopa võtmepädevused ja tööturg: EuropeanKey-competences-and-labour-market.pdf (PC
Impress projekt)

Lisa
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OSALEJATEL PALUTI HINNATA KAHEKSAT PÄDEVUST VASTAVALT SELLELE,
KUI OLULISEKS NAD NEID PEAVAD NING TULEMUSED OLID JÄRGMISED
KIRJAOSKUS
Juhiste mõistmine ja täitmine.

37/40

Tõhus suhtlemine erineva publiku ees.

17/40

Õige ja asjakohane kirjakeele kasutamine erinevates olukordades.

35/40

Aruannete või dokumentide struktureeritud koostamine.

12/40

MITMEKEELSUS
Emakeelsete kõnelejate poolt antud juhiste mõistmine.

40/40

Suhtlemine (suuline/kirjalik) isegi piiratud keeleoskusega.

38/40

Korrektse ja asjakohase kirjakeele kasutamine ametialases olukorras.

16/40

Dokumente tõlkimine võõrkeelest emakeelde.

8/40

ISIKLIK, SOTSIAALNE JA ÕPPIMISPÄDEVUS
Innukus omandada uusi oskusi.

34/40

Enesekindlus esitada küsimusi ja seada kahtluse alla ideid ja teooriaid.

27/40

Raskuste korral kellegi poole pöördumine abi ja/või nõu saamiseks.

25/40

Oskus iseseisvalt probleeme lahendada ja võtta vastutust.

29/40

KODANIKUPÄDEVUS
Salliv käitumine teiste suhtes, kellel on teistsugused väärtused.

31/40

Oskus tasakaalustada erinevaid seisukohti, pidada läbirääkimisi ja teha kompromisse.

29/40

Uute olukordadega kergesti kohanemine.

33/40

Oskus tulla toime kriitikaga ja olla salliv teiste suhtes, kellel on teistsugused väärtushinnangud.

32/40

KULTUURITEADLIKKUS JA KULTUURILINE ENESEVÄLJENDUS
Oskus mõista mitmekultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke erinevusi.

29/40

Oskus kogeda kultuurilisi ja usulisi erinevusi.

17/40

Oskus kohaneda kontekstiga ja kohaliku kultuuriga ning vastavalt sellele tegutseda.

12/40

Oskus välismaalasele oma kultuuri selgitada.

27/40

ETTEVÕTLUSPÄDEVUS
Oskus ideid ellu viia, pakkudes välja uusi lahendusi.

38/40

Oskus planeerida ja korraldada projekte, tegevusi.

36/40

Oskus vajaduse korral delegeerida ülesandeid asjaomastele inimestele.

17/20

Oskus töötada iseseisvalt ja olla ka meeskonnatööle orienteeritud.

37/40

MATEMAATIKAPÄDEVUS NING LOODUSTEADUS-, TEHNOLOOGIA- JA INSENERITEADUSTE PÄDEVUS
Oskus näidata valmisolekut kasutada matemaatilist arutlust (mudelid, graafikud, diagrammid).

16/40

Oskus eraldada, kasutada ja võrrelda teavet loeteludest, tabelitest, lihtsatest diagrammidest ja graafikutest.

12/40

Oskus teisendada valuutat, arvutada igapäevaseid kulusid ja nende kohta eelarvet koostada.

29/40

Oskus luua/planeerida konkreetse tegevuse/projekti eelarvet.

11/40

DIGIPÄDEVUS
Oskus leida teavet internetist.

40/40

Oskus kasutada sotsiaalmeediat suhtlemiseks.

37/40

Oskus mõista riske, mis on seotud olulise teabe avalikustamisega veebis, ja oskus teada, mida vältida.

39/40

Oskus kasutada arvutit ja tavalisi tarkvaraprogramme.

37/40
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