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Projekt Mobility+
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+
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Käesolev juhend on välja töötatud Erasmus+ 2. põhimeetme projekti Mobility+
raames. Projekti Mobility+ eesmärk on teavitada ja koolitada täiskasvanuhariduse
töötajaid, et nad saaksid rahvusvahelises õpirändes osalejaid võimalikult hästi
toetada. Projektipartnerid usuvad, et võtmetähtsusega rolli mängib seejuures
tõhus ettevalmistus: tänu suuremale teadlikkusele ja veenvate argumentide,
tõendite ning vahendite kasutamise oskusele suudavad töötajad tulevasi
õpirändes osalejaid julgustada ja ette valmistada nii, et nende kogemus oleks
kõige väärtuslikum ja sellest oleks kõige enam kasu.
Käesoleva projekti eesmärk on see lünk täita, kavandades uuenduslikke ja sobivaid
koolitusprogramme ning vahendeid täiskasvanute koolitajatele ja seeläbi ka
õpirändes osalejatele.
Projekt Mobility+ on riikideülene: iga partner toob kaasa oma kogemused,
väljatöötatud vahendid ja teadmised rahvusvahelises õpirändes osalemise
kohta, et kohandada neid uute sihtrühmade vajadustele. Partnerid asuvad
piirkondades, kus sellised algatused nagu Euroopa ja rahvusvaheliste õpirände
projektidega seotud täiskasvanuharidus on vähem kättesaadavad või vähem
arenenud. Projektipartnerid asuvad Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Eesti
linnapiirkondades, mida on tugevalt mõjutanud tööpuudus. Tööhõivest eemal
olevad inimesed tuleb uuesti mobiliseerida ja neid tuleb toetada nii baasteadmiste
kui suhtlemisoskuste osas. Need eeldused vajavad individuaalsele olukorrale
kohandatud meetmeid.
Projekti raames töötati välja täiendavad vahendid ja meetodid, et koolitada
täiskasvanuhariduse töötajaid osalejate (eelkõige vähemate võimalustega
osalejate) toetamiseks (silmas peetakse toetust nii enne kui pärast õpirännet,
samuti selle ajal, et tagada kvaliteetne kogemus ja tugev mõju nii kutsealasele
kui isiklikule kaasatusele). See on võimalik tänu kõigi partnerite kogemustele ja
nendes valdkondades (rahvusvahelise õpirändega seotud projektide juhtimine,
koolitus, tööhõive, hindamine ja sertifitseerimine) välja töötatud oskustele.
Partnerid
1. ADICE (Prantsusmaa)
2. EPN Saksamaa (Saksamaa)
3. JOHANNES MIHKELSONI KESKUS (Eesti)
4. MEH (Ühendkuningriik)

Sissejuhatus
Projekti Mobility+ raames läbi viidud esialgne vajaduste
analüüs ja projektipartnerite kogemused näitasid, et
täiskasvanuhariduse töötajaid tuleb rahvusvahelise
õpirände töökogemusliku aspekti mõistmiseks toetada
ja anda neile vastav ettevalmistus.
Üsna vähesed täiskasvanuharidusega tegelevad organisatsioonid on loonud selge hindamise ja väärtustamise
metoodika ja vahendid õpirändes osalenute toetamiseks. Pakkumaks õpirände korraldajatele ja õpirändes osalejatele vajalikku tuge omandatud oskuste
ja teadmiste väärtustamiseks tööelus, ongi käesolev
hindamise ja väärtustamise õpitoa juhend loodud.
Õpirände raames omandatud teadmiste ja oskuste
hindamise ja väärtustamise juhend on välja töötatud
selleks, et jälgida osalejatele mõeldud järelmeetmete
tõhusust pärast õpirändest tagasipöördumist ja tugevdada täiskasvanuhariduse töötajale mõeldud rahvusvahelise õpirände eeliseid.
Juhend aitab mõista rahvusvahelise õpirände töökogemuslikku aspekti, omandatud oskusi ja nende
kasutamist oma töös. Juhend annab lähetavatele organisatsioonidele vajaliku metoodika mitteformaalse
täiskasvanuhariduse töötajate koolitamiseks ja aitab
neil õpitoa erinevate moodulite kaudu iseseisvalt töötada.
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Juhendit võiks kasutada ka selleks, et individuaalselt aidata ja toetada õpirändes osalenud inimesi,
kes leiavad omandatud teadmistele ja oskustele kasutusvõimaluse tulevases töökeskkonnas.

Mida tähendab väärtustamine ja hindamine?
Käesolevas väärtustamise ja hindamise õpitoa
juhendis on mõisted „väärtustamine“ ja „hindamine“
defineeritud järgmiselt: Väärtustamine ja hindamine
on teadmiste väärtuse loomise protsess, mille käigus
muudetakse teadmised sobivaks ja kättesaadavaks
ühiskondlikuks ja/või majanduslikuks kasutamiseks
ning muudetakse need toodeteks, teenusteks,
protsessideks ja uuteks äritegevusteks. 1

Juhend annab täiskasvanuhariduse töötajatele teavet
ja/või metoodikat õpirände kogemuse väärtustamise
ja hindamise õpitubade korraldamiseks pärast osalejate õpirändest naasmist järgnevatel teemadel:
• Kuidas väärtustada omandatud pädevusi?
• Kuidas muuta õpiränne reaalseks ja tulutoovaks lisaväärtuseks?
• Kuidas siduda saadud uus töökogemus osalejate tulevaste projektide või tegevustega?
• Kuidas uusi omandatud pädevusi veelgi tugevdada?
Väärtustamise ja hindamise protsess on jagatud
kaheksaks osaks vastavalt kaheksale Euroopa Liidu
määratletud Euroopa võtmepädevusele:
1. Kirjaoskus
2. Mitmekeelsus
3. Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus
4. Kodanikuteadlikkus
5. Kultuuriteadlikkus ja väljendusoskus
6. Ettevõtluspädevus
7. Matemaatiline pädevus ja pädevus loodusteaduste, tehnoloogia ja inseneriteaduste valdkonnas
8. Digipädevus
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Miks on väärtustamine ja hindamine olulised?
Väärtustamine ja hindamine annavad hulgaliselt
kogemusi, mida saab kasutada töökeskkonnas
kutsealase arengu parandamiseks ja erialase
maailmapildi laiendamiseks. Väärtustamine ja
hindamine on vajalikud selleks, et mõtestada
omandatud oskusi ja teadmisi, mida saab kasutada
professionaalses keskkonnas.

väärtustada.
Antud tegevused on toodud näidetena, mida võiks
väärtustamise ja hindamise õpitoa raames kasutada.
Neid võib kohandada nii, et need sobiksid paremini
juhendajatele ja/või osalejatele. Iga tegevuse kohta
on kirjas hinnanguline aeg, et oleks kergem koostada
individuaalse väärtustamise ja hindamise õpitoa täpset
kava.

Väärtustamise ja hindamise õpitoa tegevused
Õpirände kogemuse väärtustamise ja
hindamise õpituba
Väärtustamise ja hindamise õpituba on mõeldud
selleks, et julgustada hinnanguvabas keskkonnas
õpirändes osalenute teadlikku õppimismomenti ning
selle mõtestamist. Õpitoa tegevused on välja töötatud
nii, et neid on võimalik kasutada nii individuaalseks
toetamiseks kui ka grupitööks. Soovitatav osalejate
arv ühe õpitoa kohta on ligikaudu 10–16 inimest. Kui
osalejate arv on väiksem kui 17, annab see parema
võimaluse põhjalikumaks üldiseks aruteluks koos võimalusega anda sõna kõigile osalejatele ning analüüsida antud tegevuste tulemusi sügavamalt.
Väärtustamise ja hindamise õpitoa pikkus sõltub rühma suurusest ja analüüsitavate võtmepädevuste arvust. Ühe grupiga võib teha ka mitu väärtustamise ja
hindamise töötuba, mis keskenduvad erinevatele võtmepädevustele. Optimaalselt võiks ühe õpitoa pikkus
olla 2–3 tundi. Kui see on vajalik ja võimalik, võib see
olla ka pikem, kuid siis peaks vahepeal olema rohkem
pause, et osalejatel oleks võimalik tegevuste vahel puhata. Soovitatav on pakkuda õpitoa ajal suupisteid, et
hoida meeleolu ja energiat kuni õpitoa lõpuni.
Väärtustamise ja hindamise tegevused on jagatud
kaheksaks osaks vastavalt kaheksale Euroopa Liidu
määratletud Euroopa võtmepädevusele:
1. Kirjaoskus
2. Mitmekeelsus
3. Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus
4. Kodanikuteadlikkus
5. Kultuuriteadlikkus ja väljendusoskus
6. Ettevõtluspädevus
7. Matemaatiline pädevus ja pädevus loodusteaduste, tehnoloogia ja inseneriteaduste valdkonnas
8. Digipädevus
Koos õpirände väärtustamise ja hindamise juhendiga
on soovitatav kasutada pädevuste käsiraamatut (mis on
loodud projekti Mobility+ raames), milles kirjeldatakse
üksikasjalikult kõiki väljatoodud võtmepädevusi.
Pädevuste käsiraamat aitab koolitajatel mõista ja
selgitada võtmepädevusi õppijatele, kellega nad
töötavad, võimaldades neil välismaal toimuvate
õpirände projektide käigus omandatud pädevusi
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Õpitoa tegevused on kavandatud nii grupitasandil kui
ka individuaalselt. Individuaalseid tegevusi võib osaleja
teha oskuste hindamiseks ka enne õpitoa toimumist
ja juhendaja võib võimalusel anda tehtud analüüsile
omapoolse hinnangu. See võib olla täienduseks
eelkõige grupitasandil toimuvale väärtustamise ja
hindamise õpitoa tegevustele. Vajaduse korral võib
individuaalseid tegevusi kasutada ka õpitoa ajal
lühikese sissejuhatuse või soojendusena.
Samuti võib nii individuaal- kui ka grupitasandi tegevusi
muuta ja läbi viia ka sobiva veebipõhise videoplatvormi
kaudu. Üldine soovitus on väärtustamise ja hindamise
õpitoa tegevusi, eriti grupitasandi tegevusi, viia läbi
silmast-silma.
Väärtustamise ja hindamise õpituba on kohandatud
erinevat päritolu inimeste jaoks, võttes arvesse
õpirände iseloomu, milles nad osalesid ning
keskendudes pädevusele, mis on väärtuslikum,
arvestades olukorda, kogemust ning väärtustamise ja
hindamise protsessi eesmärki.
Väärtustamise ja hindamise õpitoa juhendajad võivad
valida juhendist tegevused, mis sobivad nende
organisatsiooniga ning on osalejate tausta ja kogemusi
arvestades sobivamad.
Vajaduse korral on võimalik kohandada olemasolevaid
tegevusi väärtustamise ja hindamise õpitoas osalejate
jaoks sobivamaks ja asjakohasemaks. Samuti on
võimalik muuta mõned tegevused lühemaks või
pikemaks. Tegevuse pikkus sõltub ka osalejate arvust
ja nende aktiivsusest arutelu käigus.
Enamik tegevusi sisaldab ka tagasisidet ja näpunäiteid
juhendajale, mis aitavad tegevust koordineerida.
Käesolev juhend aitab läbi viia väärtustamise ja
hindamise õpitoa, mis vastab potentsiaalsete osalejate
hetkevajadustele.

1 Wakkee, I., Lips, F., Löwik, S., Wijnen, A. ja Schöller, D. (2019). Valorisation Guide. Practical handbook for social sciences and humanities
researchers at Vrije Universiteit Amsterdam, University of Amsterdam
and Amsterdam University of Applied Sciences. Amsterdam: IXA.
https://www.ixa.nl/content/uploads/2019/05/ValorisatiegidsVU-UvA_Web_ENG.pdf?x78269
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Kirjaoskus
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Kirjaoskus
Kirjaoskus on võime tuvastada, mõista, väljendada,
luua ja tõlgendada mõisteid, tundeid, fakte ja
arvamusi nii suulises kui ka kirjalikus vormis, kasutades
visuaalseid, heli- ja audiomaterjale ning digimaterjale
eri valdkondades ja kontekstides. See eeldab võimet
suhelda ja kontakteeruda teistega efektiivselt,
asjakohaselt ja loominguliselt.

INDIVIDUAALNE TASAND

1. tegevus: teksti
kokkuvõte

Eesmärk: võime hästikirjutatud teksti mõista,
omandada selle põhisõnum ja võtta tekst lühidalt
kokku.
Vajadused: tekst (lühijutt, uudis, artikkel), paber,
pliiats.
Aeg: 30 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Osalejale antakse tekst, mida ta peab lugema.
2. Pärast lugemist kirjutab osaleja lühikokkuvõtte
(maksimaalselt 300 sõna).
3. Juhendaja loeb kirjaliku kokkuvõtte ette ja annab
osalejale tagasisidet.
Tagasiside ja nõuanded
• Teksti valikul tuleks arvestada osalejate teadmiste
taset ja vältida liiga keerulisi tekste, näiteks teadusartikleid või luuletusi.

2. tegevus: teksti
parandamine
piiratud aja jooksul
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Eesmärk: näidata, et osaleja valdab oma
emakeeles asjakohast sõnavara, õigekirja ja
grammatikat.
Vajadus: ühe lehekülje pikkune tekst, mis
on kirjutatud meelega grammatika- ja
õigekirjavigadega; pliiats.
Aeg: 10 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Osalejale antakse tekst
2. Osaleja parandab avastatud vead otse dokumendis.
3. Kui osaleja on lõpetanud, kontrollib juhendaja, kas
osaleja on kõik vead parandanud ja annab tagasisidet.
Tagasiside ja nõuanded
• Tegevus tuleb läbi viia paberi ja pliiatsiga, et vältida
arvutipoolset automaatset parandamist ja internetiabi.
• Juhendaja peaks valmistuma võimalikeks küsimusteks, mis võivad tekkida seoses õigekirjaga.
• Antud tekst ei pea olema pikk – pool või üks A4 lehekülge on sobivaim.

3. tegevus: erinevate
keeletasandite
(kõnekeel, mitteametlik,
ametlik) mõistmine
Eesmärk: analüüsida sõnade tähendust ja liikuda
erinevate tasandite vahel.
Vajadused: sõnade loetelu, pliiats, paber.
Aeg: kokku u 45 minutit (u 15min iga ülesande
jaoks)
Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja annab osalejale sõnade loetelu. Selles
on alati 3 sõna, millel on sama tähendus, kuid mis
kuuluvad erinevatele keeletasanditele. Osaleja
peab liigitama sõnad tabelisse, millel on kolm veergu: kõnekeelne, mitteametlik, ametlik. Näide: kutt,
mees, meessoost isik / pugib, sööb, einestab.

2. Kui osaleja on lõpetanud, kontrollib juhendaja, kas
tabel on õigesti täidetud.
3. Järgmine ülesanne on kirjutada lühike tekst ametlikus keeles, kasutades mõningaid eelmisest tegevusest pärinevaid sõnu. Osaleja võib valida teema ja
milliseid sõnu uuesti kasutada, kuid kogu tekst peab
olema täiesti ametlik.
4. Kui osaleja on lõpetanud, loeb juhendaja teksti ette
ja annab tagasisidet selle kvaliteedi ja ametliku keelekasutuse taseme kohta.
5. Viimane ülesanne on valmistada ette suuliselt jutustatav lugu, kasutades ainult kõnekeelt. Osaleja
võtab endale aega, mõtleb loo välja, kirjutab üles
sõnad, mida ta soovib kasutada ja jutustab seejärel
loo juhendajale.
6. Juhendaja kuulab osalejat ja annab seejärel tagasisidet jutu kvaliteedi ja kõnekeele kasutamise taseme
kohta.
Tagasiside ja nõuanded
• Tegevuse esimeses etapis on osalejal sünonüümide
valimisel teatud vabadus. Näiteks mõiste “mees”
edasi andmiseks võib olla hulgaliselt mitteametlikke
sõnu ja kui neil on sama tähendus, peab juhendaja
neid kõiki aktsepteerima.

GRUPITASAND

1. tegevus:
isikliku arvamuse
argumenteerimine
Seda tegevust võib teha kahe- või enamaliikmelistes
rühmades. Osalejad väitlevad vastuolulisel teemal ja
iga osaleja valmistab ette argumendid, millega oma
arvamust suuliselt kaitsta.
Eesmärk: sõnastada ideed, esitada põhjendatud
seisukoht ja veenda kuulajaid.
Vajadused: paberid, pliiatsid, teemaideed.
• Ühiskondlik/poliitiline teema: tuumaenergia vs.
taastuvenergia, veganlus vs. lihasöömine, tasuta
ühistransport, kanepi legaliseerimine, rong vs.
lennuk

• Vähemtõsised ja lõbusamad teemad: hambapasta panemine enne/pärast hambaharja niisutamist, hommikusöögi krõbinate valamine kaussi
enne/pärast piima, koerad vs. kassid, iPhone vs.
Samsung vs. Huawei jne
Aeg: 1 tund (20 minutit ettevalmistus + 30 minutit
esitlus + 10 minutit tagasiside)
Rühma suurus: 2–4 osalejat samal teemal, kokku
6–12 osalejat.

Tegevused samm-sammult
1. Osalejad valivad juhusliku teema. Sama teemat
tuleks pakkuda vähemalt kaks korda.
2. Osalejad, kellel on sama teema, kogunevad ja otsustavad, millise seisukoha nad valivad (üks peab olema poolt, teine vastu). See ei pea kajastama nende
tegelikku arvamust, nad lihtsalt mängivad seda etteantud tegevuse jaoks.
3. Iga osaleja valmistab enda jaoks ette nimekirja argumentidest, mis toetavad tema valikut, ja ühendava
teema nende argumentide esitamiseks.
4. 20 minuti pärast tuleb kogu rühm kokku.
5. Ükshaaval esitletakse kõiki teemasid kahest erinevast vaatenurgast. Iga osaleja peab lühikese kõne
(maksimaalselt 5 minutit), et püüda teisi oma argumentidega veenda. Pärast seda, kui mõlemad
osalejad, kes jagasid sama teema kohta vastandlikke seisukohti, on oma kõne pidanud, saavad teised
osalejad hääletada, kumb ettekanne kõlas veenvamalt ja oli paremini argumenteeritud.
6. Kui kõik on sõna võtnud, lubatakse osalejatel hääletada iga esitatud teema kohta, millist seisukohta
nad kõige veenvamaks pidasid.
Tagasiside ja nõuanded
• Kui on kolm osalejat, kellel on sama teema, siis kaks
esindavad sama poolt ja üks vastaspoolt. Igaüks esindab iseennast. Kui on neli inimest, kellel on sama
teema, siis võib argumenteerida paarides. Igal osalejal oleks siis 2–3 minutit aega oma argumentide esitamiseks.
• Selle tegevuse jaoks võib kasutada mistahes teemat,
isegi kui ühte seisukohta peetakse valeks ja teist
õigeks, kui on võimalik leida argumente mõlema
poole kaitsmiseks.
• Oluline on märkida, et osalejad ei esinda selle tegevuse käigus tingimata oma isiklikku arvamust. See
tegevus käsitleb pigem argumenteerimis- ja esitlusoskust.
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2. tegevus: sõnapilvede koostamine

Eesmärk: mängu eesmärk on panna osalejad
mõtlema erinevate sõnade üle, mida nad võivad
teema kirjeldamiseks kasutada.
Vajadused: kaardid, millel on kujutatud teatud
objekte.
Aeg: 30 minutit
Rühma suurus: mitu väikest gruppi (2–3 inimest).

Tegevused samm-sammult
1. Osalejad jagatakse väikestesse gruppidesse.
2. Igale grupile antakse kaart, millel on pilt ja kirjeldus
selle kohta, mida see pilt kujutab, nt „tass teed“. Igal
grupil on erinev pilt ja nad peavad olema ettevaatlikud, et teised nende pilti ei näeks.
3. Seejärel palutakse gruppidel märkida tahvlile nii
palju sõnu, kui pähe tuleb, et kirjeldada pilti, ilma et
nad kasutaksid oma kaardil olevaid sõnu, nt kui rühmal on kaart „tass teed“, ei saa nad kasutada sõnu
„tee“ ja „tass“, küll aga võivad kirjutada nt kruus, vedelik, kuum, portselan, kuum jook jne.
4. Umbes 10 minuti pärast näitab iga grupp kordamööda oma sõnade nimekirja teistele, kes peavad püüdma ära arvata, mis pildiga on tegemist.
Tagasiside ja nõuanded
• Tagasiside võib hõlmata iga pildi kohta leitud sõnade
arvu loendamist ja arutelu selle üle, kui lihtne või
raske oli neid sõnu leida.
• Näide võimalikest jaotatavatest kaartidest
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3. tegevus: „Me peame kohe liikuma!“

Eesmärk: kasutada oma keha/hääletooni, et
väljendada teatud tunnet ja tõlgendada teiste
kehakeelt.
Vajadused: paberiribad, millele on kirjutatud
meeleolud/emotsioonid, paberid, pliiatsid.
Aeg: 10 minutit
Grupi suurus: 6–10 inimest
Tegevused samm-sammult
1. Lõika mitu pabeririba.
2. Kirjuta igale paberiribale meeleolu või emotsioon,
näiteks süüdlaslik, õnnelik, kahtlane, hirmunud, vihane, üllatunud, salakaval või igav.
3. Voldi paberiribad kokku ja pane need kaussi. Neid
kasutatakse ülesannetena.
4. Osalejad istuvad ringis. Palu igal osalejal võtta kausist ülesanne ning öelda üks ja sama lause, väljendades meeleolu või emotsiooni, mis on tema paberil kirjas. Sel viisil ütleb iga osaleja sama asja, kuid
tema mitteverbaalne suhtlemine on erinev. Lause
peaks olema täiesti tavaline, näiteks „me peame
oma asjad kokku korjama ja siit võimalikult kiiresti
lahkuma“.
5. Osalejad võivad vabalt valida, kuidas oma emotsioone näidata, kas käeliigutuste, miimika, hääletooni, kõnerütmi vm abil, kuid keelatud on etteantud lausele sõnu lisada või neid eemaldada.
6. Pärast seda, kui iga osaleja on lause ette lugenud,
küsitleb juhendaja rühma: iga lugeja peab ära arvama, milline emotsioon kellegi lauses kõlas. Abiks
võib iga osaleja kirjutada üles oletused, mis tal kõnelejaid kuulates tekkisid ja neid siis kasutada.

2
Mitmekeelsus
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Mitmekeelsus
See pädevus märgib oskust kasutada erinevaid keeli
asjakohaseks ja toimivaks suhtluseks. See pädevus
jagab üldjoontes kirjaoskuse pädevusega samu oskusi,
põhinedes võimel mõista, väljendada ja tõlgendada
mõisteid, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii
suulises kui ka kirjalikus vormis (kuulamine, rääkimine,
lugemine ja kirjutamine) erinevas ühiskondlikus ja
kultuurilises kontekstis vastavalt oma soovidele või
vajadustele. Keeleoskus hõlmab ajaloolist mõõdet ja
kultuuriteadlikkust.
See tugineb võimele vahendada erinevaid keeli
ja meediavorme, nagu on kirjeldatud Euroopa
keeleõppe raamdokumendis. Vajadusel hõlmab see
nii emakeeleoskuse säilitamist ja edasiarendamist kui
ka riigi ametliku keele (ametlike keelte) omandamist.

INDIVIDUAALNE TASAND
1. tegevus: jutustamine oma päevast

Eesmärk: osata võõrkeeles sundimatult suhelda,
kasutada igapäevast sõnavara ning edastades
lihtsamat infot.
Aeg: 5 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja küsib osalejalt, mida ta täna või eile tegi.
2. Osaleja peab kirjeldama täislausetega kogu päeva
hommikust õhtuni.
3. Kui osaleja vastus on liiga lühike, esitab juhendaja
lisaküsimusi, et julgustada teda pikemalt rääkima,
näiteks „mida lõunaks sõite“, „mida te kohe pärast
ärkamist tegite“, „milline oli teie päevane meeleolu“
jne.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja tagasiside ei peaks põhinema ainult jutu
sisul, vaid ka osaleja võimel sundimatult suhelda,
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tema keeleoskusel ja kõhklustel või vigadel.
• Selle tegevuse puhul on oluline, et juhendaja mõistaks võõrkeelt, milles osaleja räägib.

2. tegevus:
kirjutamine
ülemusele vs.
kirjutamine
sõbrale
Eesmärk: oskus kasutada võõrkeelset kõnekeelt ja
ametlikku kirjakeelt.
Vajadused: paber, pliiats.
Aeg: 30 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Osaleja valib teema, millest kirjutada. Näiteks jutustada töisest konfliktist, selgitades kolleegile, et ta on
teinud vea; vabandades, et jäi koosolekule hiljaks;
palgakõrgendust küsides jne.
2. Osaleja alustab sõnumi kirjutamisega sõbrale, nagu
ta teeks seda Messengeris. Tekst peab olema vähemalt 150 sõna pikk.
3. Seejärel kirjutab osaleja sõnumi oma ülemusele,
ametliku e-kirjana ametlikus keeles. Tekst peab olema vähemalt 150 sõna pikk, kuid osaleja otsustab
ise, kas see peaks olema lühem või pikem kui esimene sõnum.
4. Kui osaleja on lõpetanud, annab ta mõlemad juhendajale, kes vaatab need läbi ja annab tagasisidet
selle kohta, kas osaleja suutis kasutada erinevaid
keeletasandeid või mitte.
Tagasiside ja nõuanded
Selle tegevuse jaoks peab juhendaja valdama väga
hästi võõrkeelt, mida osaleja kasutab.

3. tegevus: lühikese võõrkeelse klipi
mõistmine

GRUPITASAND

1. tegevus:
võõrkeelse
lemmiklaulu
tutvustus

Eesmärk: vaadata lühikest võõrkeelset klippi ilma
subtiitriteta ja näidata, et saad sellest aru.
Vajadused: juhendaja poolt valitud klipp, tööleht.
Aeg: 30 minutit

Tegevused samm-sammult
1. Osaleja loeb töölehte ja kontrollib, mida ta peab
täitma, nt:
a. Lühikokkuvõte klipist (100 sõna);
b. Kommentaar selle kohta, kas klipp meeldis talle
või mitte;
c. Viis uut sõna, mida ta tänu klipile õppis;
d. Kolm sellele võõrkeelele omast väljendit, mis
klippi vaadates selgeks saadi;
e. Lemmiktsitaat klipist;
f. Nimekiri kõigi klipis näidatud tegelaste nimedega;
g. Vajaduse korral tuvastage erinevad klipis kõlanud
aktsendid;
h. Vajaduse korral täpsustage klipi kultuurilist/ajaloolist/poliitilist konteksti.
2. Seejärel vaatab osaleja klippi ja teeb vajadusel
märkmeid.
3. Pärast klippi täidab osaleja töölehe ära ja saadab
selle juhendajale.
Klipi näited: uudistesaade, filmiklipp, intervjuu...
→ https://www.youtube.com/watch?v=kYPD6TtFJqU
(ingliskeelne näide)
→ https://www.youtube.com/watch?v=J7DTKwHoSdA (saksakeelne näide)

Eesmärk: mõista võõrkeelseid laulusõnu ja tõlkida/
selgitada seda oma emakeeles. See on tegevus,
millega hinnatakse võõrkeele suulist mõistmist
ja spontaanset tõlkimist emakeelde, mis on
mitmekeelses keskkonnas töötades väärtuslikud
oskused.
Vajadused: kõlar, hea wifi-ühendus.
Aeg: 5–6 minutit ühe loo kohta.
Rühma suurus: kokku 2–15 osalejat.

Tegevused samm-sammult
1. Osaleja valib laulu ja mängib seda teistele ilma kommentaarideta.
2. Laulu mängimise ajal võib osaleja teha märkmeid,
et laulusõnu meelde jätta.
3. Kui laul on lõppenud, on osalejal kaks minutit aega
selgitada laulu üldist tähendust, selles jutustatud
lugu, kasutatud keeletüüpi ja tõlkida vähemalt viis
tekstis kõlanud lauset otse emakeelde.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja jaoks on lihtsam, kui ta mõistab laulus kasutatavat võõrkeelt.
• Laulude leidmiseks saab kasutada näiteks YouTube’i.
• Osalejatele võib mainida, et kultuuritegevuses osalemine ja teise kultuuri erinevate ilmingutega tutvumine toetab keeleõpet ja selle kaudu areneb ka
võõrkeeleoskus.

Tagasiside ja nõuanded
• Laske osalejal vaadata klippi nii mitu korda, kui ta
soovib, kuid andke piiratud aeg ülesande täielikuks
täitmiseks, sealhulgas töölehe täitmiseks.
• Klipp peaks kestma 5–10 minutit, et osalejal oleks
töölehe täitmiseks piisavalt materjali.
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2. tegevus: „Aeg on läbi!“

Eesmärk: testida osalejate keeleoskuse erinevaid
aspekte võõrkeeles (sõnavara, spontaansus, arusaamine, reaktsioonivõime, mälu).
Vajadused: kaardid, millel on sõnad/mõisted ja tahvel punktide märkimiseks.
Aeg: 30–60 minutit, sõltuvalt sõnade arvust, mis
tuleb ära arvata.
Rühma suurus: kaks või neli 3–5-liikmelist gruppi.

Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja valmistab ette kaardid, millele on kirjutatud võõrkeelsed sõnad ja mõisted. NB! Kaarte peaks
olema vähemalt 15, kuid neid võib olla ka rohkem,
sõltuvalt ajast, mida selleks tegevuseks kasutate.
Näited: koer, õpetaja, siga, õpilane, madu, pagar,
tiiger, muusik, lõvi, arst, lind, maja jne.
2. Kaks gruppi istuvad üksteise vastas.
3. Osaleja ükskõik kummast grupist alustab vabatahtlikult, tõuseb püsti ja seisab oma grupi ette.
4. Ta võtab korvi, milles on kõik kaardid, valib ühe, loeb
seda mõttes ja peab siis aitama oma grupil ära arvata, mis sõnaga on tegemist, ilma et ise seda sõna
kasutaks.
5. Kui sõna on ära arvatud või kui grupp ei oska seda
ära arvata, võtab ta teise kaardi ja jätkab mängimist,
kuni 1-minutiline taimer käib.
6. Kui 60 sekundit on möödas, loeb grupp kokku, mitu
kaarti nad õigesti ära arvasid.
7. Järgmisena hakkab mängima teine grupp ja püüab
ära arvata neid kaarte, mis on korvis järel ja mida ei
ole veel ära arvatud.
8. Grupid mängivad üksteise järel, kuni kaardid on otsas.
9. Kui nad on lõpetanud, alustatakse uut vooru kõigi
kaartidega, kuid vahetatakse arvamisviise.
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Ettepanekud erinevate arvamisviiside kohta:
a. Kirjeldage kaardil olevat sõna täislausega võõrkeeles – sõnadel piiranguid ei ole.
b. Kirjeldage kaardil olevat sõna, kasutades ainult
kolme võõrkeelset sõna.
c. Kirjeldage kaardil olevat sõna, kasutades ainult ühte
võõrkeelset sünonüümi.
d. Öelge kaardil olev sõna mõnes teises keeles.
e. Öelge sõna, mis riimub pildil oleva sõna võõrkeelse
tõlkesõnaga.
f. Kirjutage kõik sõna tähed tahvlile, kuid vales järjekorras.
Tagasiside ja nõuanded
• Mäng põhineb lauamängul „Time’s up!“ (eesti k.
„Aeg on läbi!“), kuid seda tuleb mängida võõrkeeles
ja mõned etapid on erinevad.
• See tegevus on võimalik ainult siis, kui kõigil osalejatel on üks ühine võõrkeel (nt inglise keel) või juhul,
kui nad jagunevad kahte keelerühma (nt inglise ja
saksa keel).
• Kõigi arvamisviiside kasutamine ei ole kohustuslik.
Juhendaja võib vabalt valida, milliseid arvamisviise ja
millises järjekorras mängida.

3. tegevus: rollimäng „Restoranis“  2
Eesmärk: harjutada võõrkeelt, mängides
rollimängus igapäevaelulist olukorda, suheldes
inimestega võõrkeeles. See on kõige keerulisem
mitmekeelne tegevus, sest see eeldab, et
suudetakse jäljendada reaalset olukorda,
tunda kogu sellega seotud sõnavara ja suhelda
spontaanselt võõrkeeles. See on hea praktika
näiteks restoraniklientide ja -töötajate vahelise
keele õppeks.
Vajadused: rollikaardid, mõned mööbliesemed
stseeni jaoks (lauad, toolid, baar, köök, pappkaart
menüüde tegemiseks, märkmikud tellimuste
vastuvõtmiseks jmt).
Aeg: 30 minutit
Grupi suurus: 10–15 osalejat

Mängitavad rollid:
• Kaks teenindajat: üks on sõbralik ja kohmakas ning
tekitab toidu serveerimisel vahejuhtumeid, teine on
professionaalne, kuid ebasõbralik.
• Kokk
• Kohtingul olev paarike
• Lastega pere
• Klient, kes einestab üksi
Kliendid võivad olla ka teistsugused, kuid mängus võiks
olla kolm erinevat laudkonda.
Tegevused samm-sammult
1. Iga osaleja valib ühe kaardi ja loeb vastava rolli ette.
Kõigil on paar minutit aega, et valmistuda ja rolli
sisse elada.
2. Juhendaja jagab välja rekvisiidid: ettekandjad vajavad menüüsid ja märkmikke, kokk võimaluse korral
köögiriistu, et mängida toiduvalmistamist.
3. Kui kõik on valmis, asuvad mängijad oma rolle kehastama.
a. Restorani personal ootab restoranis.
b. Kliendid on uksel, valmis restorani sisenema.
4. Osalejad mängivad rollimängu alljärgnevat tegutsemisjärjekorda silmas pidades:
a. Klientide tervitamine ja paigutamine laudadesse.
b. Menüü andmine ja eripakkumiste kirjeldamine.
c. Tellimuse vastuvõtmine ja viimine kokale.
d. Toidu serveerimine.
e. Kaebuste lahendamine.
f. Arve küsimine ja maksmine.

Tagasiside ja nõuanded
• Rollikaartidel peaks olema piisavalt juhiseid, et osalejad teaksid, kuidas oma tegelasi kehastada ja mida
rollimängu ajal teha (nt üks klient kaebab pidevalt
kõige üle, üks räägib väga valjusti ja häirib teisi, üks
on otsustusvõimetu ja muudab pidevalt oma tellimust jne). Osalejaid julgustatakse ka improviseerima.
• Kõigil osalejatel peab olema ühine võõrkeel.

2 Get Active! 7 Foreign Language Activities That Keep Students on
Their Toes. Haridusteemaline blogi FluentU. Uuendatud 01.02.2021.
https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
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Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus
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Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus
Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus on võime reflekteerida
omaenda käitumist, kasutada tõhusalt oma aega
ja olemasolevat informatsiooni, teha teistega
konstruktiivset koostööd, jääda paindlikuks ning
juhtida oma õpinguid ja karjääri. See hõlmab võimet
tulla toime ebakindluse ja raskete hetkedega, õppida
õppima, toetada oma füüsilist ja emotsionaalset
heaolu, säilitada füüsilist ja vaimset tervist ning olla
võimeline elama terviseteadlikku, tulevikku suunatud
elu, olla empaatiavõimeline ja lahendada konflikte
kaasavas ning toetavas kontekstis.

INDIVIDUAALNE TASAND

Näide:

1. tegevus:
eluratta analüüs3

Eesmärk: hinnata isiklikku rahulolu oma elu
erinevate aspektidega.
Vajadused: igale osalejale pildi kujul nn eluratas,
pliiatsid.
Aeg: 10 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja jagab osalejatele nn elurattad. Osaleja
vaatab ratta kaheksat kategooriat ja mõtleb lühidalt, milline võiks tema jaoks olla rahuldust pakkuv
elu igas valdkonnas.
2. Seejärel tõmbab iga osaleja iga kategooria kohale
joone, mis tähistab tema rahuloluhinnangut vastavas valdkonnas. Kujutlegem, et ratta keskel on 0
ja välimisel serval 10. Osaleja valib väärtuse vahemikus 1 (väga rahulolematu) ja 10 (täiesti rahul).
Seejärel tõmbab ta joone ja kirjutab selle kõrvale
vastava numbri(vt alltoodud näidet). Vaadates korraga visuaalselt kõiki oma eluvaldkondi, aitab ratas
osalejal paremini mõista, millised tema eluvaldkonnad on heas seisus ja millised vajavad tähelepanu
ning parendamist.
3 The Strategic Planning, The Wheel of life,
https://www.thestrategicplanning.com/wheel-of-life/

Eluratta kategooriad on järgmised:
1. Tervis. See hõlmab nii füüsilist kui vaimset tervist.
Sellesse kategooriasse kuuluvad toitumine, uni,
puhkus, lõõgastumine ja kehaline tegevus.
2. Rahandus. See hõlmab sissetulekut ja võimet oma
raha tõhusalt hallata, säästa, eelarvet koostada ja
investeerida.
3. Karjäär/ töö/ õpingud. See hõlmab eesmärke, edenemist ja saavutusi. Selle punkti alla kuulub ka töötamine kodus või vabakutselisena.
4. Perekond. See hõlmab sugulastega suhtlemise kva-
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liteeti, tervislikku suhtlemist, kvaliteetaega ja toetust, mida oma pereliikmetelt saate.
5. Sotsiaalne suhtlemine ja sõbrad. See hõlmab rahuldust pakkuvate suhete loomist teistega ning positiivseid, sarnaselt mõtlevaid sõpru, kellega saab
kõigest rääkida. Samuti kuulub siia ühiskondlik panus.
6. Armastus ja romantika. See tähistab rahulolu oma
lähisuhtega. Kui olete vallaline, esindab see armastust, mida oma elus tunnete ja seda, kui täisväärtuslikult elate oma vallalisena. See, et olete üksik,
ei tähenda, et saate automaatselt 0/10; samamoodi ei tähenda see, et kui olete kellegagi koos, saate
10/10. Üksik inimene võib end siin kõrgelt hinnata
ja keegi, kes on suhtes, võib end siin madalalt hinnata.
7. Isiklik areng. See hõlmab haridust, enesekindlust,
avatust uutele kogemustele ja õpihimu.
8. Lõbustused ja vaba aeg. See hõlmab seda, kui palju
naudite elu, kui palju võtate endale vaba aega, tegelete oma hobide ja huvialadega väljaspool tööd.
9. Keskkond. See hõlmab meeldivat ja innustavat
keskkonda, mis toetab heaolu.
10. Vaimsus. See hõlmab teie vaimset ühisosa nii sisemise kui ka välise maailmaga.
Punktide mõtestamine:
8-10: Kui olete saanud mõnes kategoorias hindeks
8–10, olete selle konkreetse valdkonnaga väga rahul.
Oluline on tagada, et see rahuolu säiliks, kuid alati on
võimalik ka parendamine.
5–7: Kui olete saanud mõne kategooria puhul hindeks
5–7, olete selle konkreetse valdkonnaga küllaltki rahul,
kuid võite otsida võimalusi, kuidas selles valdkonnas
edasi liikuda.
0–4: Kui olete saanud mõne kategooria puhul hindeks
0–4, siis ei ole te selle konkreetse valdkonnaga eriti
rahul ja peate uurima võimalusi, kuidas oma rahulolu
siin suurendada. See on tegelikult väga põnev, sest te
ei ole täielikult uurinud võimalusi, mis on teile selles
valdkonnas kättesaadavad.
Tagasiside ja nõuanded
• Paluge osalejatel kasutada esimest numbrit (punkti),
mis neile pähe tuleb, mitte numbrit, mida nad arvavad, et see peaks olema.
• Elurattal võib olla ka vähem valdkondi kui 10. Näiteks
võib olla välja toodud ainult kuus või kaheksa, keskendudes kindlatele eluvaldkondadele.
• Eesti keeles on eluratast võimalik täita näiteks siin http://www.innermind.ee/eluratas/#wheeloflife
4 Rahvusvahelise liikumise Participate Learning koduleheküljel olev
blogi. (2018). The Four Stages of Culture Shock.
https://www.participatelearning.com/blog/the-4-stages-of-cultureshock/
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2. tegevus: oskus
olla enesekriitiline

Eesmärk: mõista ja hinnata välismaal elamise
kogemust ja selle kõiki aspekte. Oskus olla
enesekriitiline.
Vajadused: pliiats, paber, kultuurišoki neli etappi
kas prindituna või eelnevalt igale osalejale
saadetud.
Aeg: 15–30 minutit (sõltuvalt kogemusest ja
õpirände pikkusest).

Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja tutvustab kultuurišoki nelja etappi ning
jagab need kirjapandult kõigile osalejatele.
2. Juhendaja palub osalejatel mõelda, kas neil on olnud kogemusi mõne kultuurišoki etapi läbimisega.
Osalejad mõtlevad oma välismaal viibimise kogemusele.
3. Vajaduse korral võivad osalejad kirja panna oma ootused õpirände suhtes ka enne selle toimumist, samuti selle, kas nad oma kogemusele tagasi vaadates
oleksid teinud midagi teisiti.
Kultuurišoki neli etappi 4
1. Mesinädalate etapp
Kultuurišoki esimene etapp on sageli ülimalt positiivne. Reisijad vaimustuvad oma uue keskkonna
keelest, inimestest ja toidust. Selles etapis tundub
reis või kolimine kui elu suurim otsus ja põnevaim
seiklus.
Lühireiside puhul võib mesinädalate faas hõlmata
kogu kogemust, sest kultuurišoki hilisemad mõjud
ei ole jõudnud avalduda. Pikemate reiside puhul
saab mesinädalate faas tavaliselt lõpuks läbi.
2. Frustratsioonietapp
Frustratsioon võib olla kultuurišoki kõige raskem
etapp ja see on ilmselt tuttav kõigile, kes on elanud
välismaal või reisivad sageli. Selles staadiumis väsitakse sellest, et ei mõisteta õigesti kohalike žeste,
märguandeid ja keelt, ning võib ette tulla olukordade vääritimõistmist.
Väikesed asjad – võtmete kaotamine, bussist maha
jäämine või suutmatus restoranis hõlpsasti toitu
tellida – võivad põhjustada pettumuse. Ja kuigi pettumusi läheb ja tuleb, on see loomulik reaktsioon
inimeste puhul, kes veedavad pikema aja uues riigis.
Frustratsioonifaasis on depressiooni- või koduigat-

susperioodid tavalised.
3. Kohanemise etapp
Frustratsioon muutub sageli väiksemaks, kui
inimesed hakkavad tundma end uue keskkonna
kultuuri, inimeste, toidu ja keele keskel tuttavamalt
ja mugavamalt. Suhtlemine ja asjadest arusaamine
muutub lihtsamaks ning tekivad sõbrad ja tugivõrgustikud. Kohanemisfaasis võivad kohaliku keele
nüansid muutuda paremini mõistetavaks.
4. Omaksvõtmise etapp
Üldiselt (kuigi mõnikord toimub see nädalaid, kuid
või aastaid pärast eespool kirjeldatud emotsionaalsete etappide läbimist) on kultuurišoki viimane
etapp omaksvõtmine.
Omaksvõtmine ei tähenda, et uus kultuur või keskkond on lõpuni mõistetav. Pigem tähendab see arusaamisele jõudmist, et täielik mõistmine ei ole uues
keskkonnas toimimiseks ja eluga rahul olemiseks
vajalik. Omaksvõtmise etapis suudavad reisijad
koondada vahendeid, mida nad vajavad, et end hästi tunda.
Tagasiside ja nõuanded
• Sellest pole midagi, kui kõik osalejad ei ole kogenud
kõiki või ühtegi kultuurišoki faasi. Mida lühem on
õpirändekogemus, seda väiksem on tõenäosus, et
osaleja on kõiki väljatoodud etappe kogenud.
• Oluline on rääkida, et sellised etapid võivad võõras
keskkonnas elades tekkida ja nende läbimises ei ole
midagi halba. Kui keegi osalejatest on mõnda faasi kogenud, siis võib ta soovi korral oma kogemusi
teiste osalejatega jagada.
• Kuigi see võib olla reisimise üks raskemaid osi, on
kultuurišokk sama lahutamatu osa reisikogemusest
kui toit, inimesed ja maastik.
Andes endale aru, mis see on ja leides viise, kuidas
sellega toime tulla, on võimalik takistada kultuurišokil rikkumast oma muidu igati rikastavat välismaal viibimise kogemust.

3. tegevus: KWL tabel

5 MPACT (Innovation en moyens pédagogique d’apprentissage actif
poir le génie – uuendused aktiivõppe pedagoogilistes insenerivahendites). Vignettes De Pédagogie Active (aktiivpedagoogilised lisad).
https://www.polymtl.ca/vignettes/sva
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Eesmärk: KWL strateegia5 (Know-Wonder-Learned
– Teadmine-Uudishimu-Omandatud) võimaldab
osalejatel võrrelda oma ideid sellega, mida nad
juba teavad, mida nad tahaksid teada ja mida nad
on õppinud. Seejärel loob osaleja seoseid oma
varasemate teadmiste ja uute teadmiste vahel.
Vajadused: internetiühendus, väljaprinditud tabel
erinevate osadega (vt alltoodud näidet).
Aeg: 1 tund

Tegevused samm-sammult
KWL tabeli või graafiku kasutamine on selles kontekstis
tõhus, kuna see võimaldab osalejatel korrastada oma
ideid vastavalt sellele, mida nad juba teavad, mille vastu nad huvi tunnevad ja mida nad tunni käigus avastavad.
1. Juhendaja annab teema (näiteks „loodusõnnetused“ järgmiste kategooriatega: vulkaanipursked,
tektooniliste plaatide nihkumine, maavärinad ja
tsüklonid).
2. Iga osaleja peaks täitma KWL kaardil eeltoodud
loodusohust ühe kohta. Siin on näide tabelist, mida
tuleb täita:

Joonis 1 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KWL_Chart.jpg

3. Juhendaja annab osalejatele kahe esimese osa täitmiseks paar minutit aega ja kutsub nad seejärel
kolmandat osa arvutis tehtavate uuringute abil täitma. See etapp, milleks võib kuluda 1 tund, on väga
oluline, sest see võimaldab õpilastel arendada oma
uurimisoskusi.
4. Kui uurimistöö on lõpetatud ja kolmas osa on valmis, tutvustab iga osaleja rühmale tabelisse kogutud teavet, mainides kõigepealt, mida teemast teati, seejärel, mida taheti teada saada, ja lõpuks, mida
saadi teada.
5. Kui tegevus toimub õpitoa käigus, siis juhendaja sekkub, et kommenteerida iga osaleja esitatud mater-
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jali ja vajadusel korrigeerib kuuldud infot. Ka teised
osalejad võivad kommenteerida oma kaaslase poolt
öeldut.
Tagasiside ja nõuanded
Juhendajad võivad oma töö hõlbustamiseks valida sellised teemad, mis on neile tuttavad.

GRUPITASAND
1. tegevus: „Rongisõit“

Eesmärk: analüüsida olukorda ja viise, kuidas
vältida võimalikku konfliktiolukorda.
Vajadused: paberid olukorra kirjeldusega (kolm
võõrast ja konfliktsituatsioon), pliiatsid, paberid.
Aeg: 45 minutit
Grupi suurus: 4–6 kaheliikmelist gruppi.

Tegevused samm-sammult
1. Osalejatele tutvustatakse loo tausta.
Sõidad nädal aega rongikupees koos kolme võõra
inimesega, kes kuuluvad kindlasse ühiskondlikku
gruppi.
2. Iga osaleja valib juhuslikult paberi, kus on kirjeldatud, kes on tema tundmatud reisikaaslased. Tegemist on inimestega, kes sõidavad temaga kolm
päeva ühes kupees. Samuti on kirjas konflikt, mis
on rongis nende vahel tekkinud. Kõik juhtumid loositakse välja kaks korda, nii saavad osalejad, kellel
on samad reisikaaslased, jaguneda paaridesse. Lihtsustamiseks pange kõigile juhtumitele numbrid ja
küsige, milline number on paberi nurka kirjutatud.
Sama numbriga inimesed saabki paaridesse panna.
1. rühm: ülekaaluline šveitslasest finantsmaakler,
valjuhäälne roma naine, kepiga kõndiv eakas naine.
Kõik kolm tahavad magada alumises koikus ja avaldavad valjuhäälselt oma eelistust.
2. rühm: ukrainlasest sõdur Ukrainast, Saksamaal
elav kurdi pagulane, kes on tagasiteel Liibüast, vene
vähemuse esindaja Saksamaal, kes toetab Venemaa
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valitsust. Tekib tuline arutelu 2022. aasta veebruaris
alanud Ukraina sõja põhjuste teemal.
3. rühm: väga range ja tõsine katoliku nunn, 15-aastane miniseeliku ja siniste juustega tüdruk, 30-aastane naisprostituut. Prostituut kutsub ühe mehe
kupeesse, et temaga juttu ajada. Nunn on väga vihane ja väljendab oma arvamust – ta ei taha, et see
mees nende kupees viibiks.
3. Osalejad tutvustavad üksteisele paarikaupa, kuidas
nad kupees tekkinud konflikti lahendaksid.
4. Osalejad jagavad üksteisega iga grupi konfliktilahendusi. Teised õpitoas osalejad võivad samuti oma arvamust jagada, selgitada oma seisukohta ja võimalikke teisi viise konflikti lahendamiseks.
Tagasiside ja nõuanded
• Osalejad võivad välja pakkuda alternatiivseid viise,
kuidas saaks nende konfliktiolukorda lahendada ja
põhjendavad, miks nad valisid just selle viisi.
• Kuidas mõjutasid nende otsust erinevad kupees viibivad inimesed?
Miks nad valisid just sellise konfliktilahenduse?
Kuidas mõjutasid nende eelarvamused nende arvamust?
Kas konfliktilahendus olnuks teistsugune, kui kupees
oleks olnud teise ühiskondliku grupi taustaga inimesi? Miks?

2. tegevus: oma oskuste analüüs ja
parandamine

Eesmärk: osalejad leiavad viisi, kuidas analüüsida
ja parandada oma erinevaid oskusi (näiteks
toiduvalmistamine, õpioskuste omandamine,
suhtlemisoskused, rahatarkus vms)
Vajadused: pliiats, paber, nimekiri teatud
oskustest.
Aeg: 20–30 minutit (sõltub gruppide arvust).
Grupi suurus: 2–8 kahe- kuni neljaliikmelist rühma.
Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja annab igale rühmale oskuste nimekirja. Igal rühmal on nimekirjas 3 oskust, mida nad
peavad arutama ja leidma vähemalt 10 võimalust,
kuidas nad saaksid seda oskust parandada.

2. Pärast väikestes rühmades toimuva arutelu lõppu
peab iga rühm tutvustama oma oskusi ja viise, kuidas neid oskusi parandada.
Tagasiside ja nõuanded
• Seda tegevust on võimalik ka lühendada, lastes igal
rühmal valida loetelust üks oskus ja pakkuda välja
viise, kuidas seda oskust parandada, mida nad kogu
rühmale tutvustavad.
• Oluline on märkida, et iga oskuse puhul on mitmeid
erinevaid viise, kuidas seda parandada, ja seda on
oluline meeles pidada. Kui üks viis ei sobi, on alati ka
teisi võimalusi, kuidas oma oskusi konkreetses valdkonnas parandada või omandada vajalikke teadmisi.
• Lisainfo oskuste omandamise kohta:
https://www.indeed.com/career-advice/finding-ajob/learning-skills

3. tegevus: Barnga mäng 6

Eesmärk: aidata osalejatel paremini mõista
olukorda, kui nad saabuvad uude kultuuriruumi ja
seisavad silmitsi täiesti uue kultuurireaalsusega.
Uues kultuuriruumis ei pruugi teatud asjad olla
arusaadavad või võivad tunduda ebasobivad,
šokeerivad või isegi solvavad. Mida saame teha
näiteks siis, kui mõistame, et teise inimese poolt
vastu võetud sõnum ei ole see, mille me algselt
edastasime?
Mida saame teha, kui me ei räägi teistega sama
keelt ega jaga samu kultuurilisi viiteid? Kuidas
saame oma erinevusi ühildada ja kohaneda
erinevate olukordadega?
Simulatsioonimäng Barnga võib aidata mõningaid
neist küsimustest lahendada. Iga mängus osalev
rühm alustab erinevatest juhistest.
Kuna simulatsioon asetab nad olukorda, mis on
ebamugav ja ärritav, on osalejad sunnitud lahendama suhtlemisprobleeme inimestega, kes ei jaga
nende arusaamist mängureeglitest.

Vajadused:
• Väljaprinditud mängureeglid (lisa 1) ja turniiri juhend (lisa 2) kõigile osalejatele;
• Mõned pliiatsid ja tühjad paberilehed;
• Helistatav kell;
• Kaardipakk igale lauale. Iga pakk peab sisaldab ainult järgmisi kaarte: iga masti kaardid nr 2–7 ning
kõik neli ässa;
• Väljaprinditud arutelujuhend (3. lisa) juhendaja
jaoks;
Aeg: 60–90 minutit (selgitused ja harjutamine 20
minutit, mänguaeg 20–30 minutit, mängu analüüs
20–30 minutit).
Grupi suurus: Mängu mängimiseks on vaja
vähemalt 9 osalejat, kõige parem on vähemalt 16
inimest. Minimaalne on kolm lauda, kus igas lauas
on vähemalt kolm osalejat.

Tegevused samm-sammult
1. Mängijad moodustavad kolm (või rohkem) sarnase
suurusega rühma (3–6 mängijat) ja istuvad laua
taha, kus on reeglistik ja kaardipakk.
2. Mängijatele antakse viis minutit reeglite õppimiseks
ja „Viie tihi“ mängimise harjutamiseks. Juhendajana
selgitage seda mängu kui simulatsiooni, mis keskendub mitteverbaalsele suhtlusele. Mängu eesmärk
on mängida kaarte ja mäng võita. Võidab võistkond,
kes jõuab esimesena lauda suurima arvu kaartidega.
3. Kui kõik on mängureeglitega tutvunud, kogub juhendaja reeglite lehed kokku ja annab käsu omavahel
suuliselt mitte suhelda. See tähendab, et mängijad
võivad soovi korral žestikuleerida või joonistada
pilte, kuid ei tohi rääkida (ei suuliselt ega viipekeeles) ega kirjutada sõnu. On selge, et suhtlemine, kui
seda peaks vaja olema, muutub edaspidi keerulisemaks.
4. Seejärel kuulutab juhendaja välja turniiri. Nagu igal
turniiril, lahkuvad mõned mängijad oma kodulauast
ja lähevad teise lauda, mõned mängijad sellest
teisest lauast on läinud kolmandasse ja nii edasi.
Osalejad istuvad oma uude lauda, vaatavad ringi ja
hakkavad kohe „Viit tihi“ mängima.
5. Iga voor kestab paar minutit. Alustage mängimist.
6. Mänguringi lõpetamiseks helistage kella, kui on
selge, et enamik osalejaid on mängimise lõpetanud.
Sel hetkel peaksid mängijad vahetama laudu, vastavalt alltoodud skeemile:

6 Intercultural Learning for Pupils and Teachers. Barnga http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/
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• Mängija, kes on vooru jooksul kõige rohkem
mänge võitnud, liigub järgmisesse kõrgeima numbriga lauda (kui lauas on 5+ mängijat, liigub 2
mängijat).
• Mängija, kes on vooru jooksul kõige rohkem
mänge kaotanud, liigub madalaima numbriga
lauda (kui lauas on 5+ mängijat, liigub 2 mängijat). Kõige kergem on nummerdada lauad järjestikku päripäeva liikudes ehk võitjad liiguvad
järgmise päripäeva asuva laua juurde ja kaotajad
vastupäeva asuva laua juurde.
7. Kogu mängu vältel peaks juhendaja osalejaid jälgima ja nende reaktsioone tähele panema. Lõpetage
mäng, kui enamik mängijaid on vahetanud laudu
ja igas lauas on välja kujunenud ühised reeglid.
Kui mõni osaleja pole mängu jooksul kordagi lauda
vahetanud, siis on võimalus teha viimane vahetus
niimoodi, et vahetavad lauda need, kes pole veel
mängu jooksul lauda vahetanud, et nad saaksid ka
laua vahetamist kogeda.
8. Kui on aeg mäng lõpetada, teeb juhendaja kokkuvõtte. Nagu iga simulatsiooni puhul, on arutelu
kõige olulisem osa. Selleks võiks kuluda umbes pool
toimunud mänguaja pikkusest ja ideaalis võiks see
järgida alltoodud juhist:
1. ETAPP: Kirjeldus
Millised olid su ootused mängu algul?
Mida sa mängimise ajal mõtlesid või tundsid?
Millised olid sinu suurimad õnnestumised /
pettumused?
Kuidas aitas omavahelise rääkimisvõimaluse
puudumine kaasa sellele, mida tundsid?
Mis toimus?
Millal mõistsid, et midagi on valesti?
Kuidas sa sellega toime tulid?
Erinevaid vastusevariante võib olla väga palju. Oluline
on neid kõiki aktsepteerida.
Mõned võivad arvata, et teised mängijad petavad /
nad ise ei olnud reegleid õigesti õppinud / teised ei
mänginud reeglite järgi, sest nad ei saanud neist aru /
... Tekib hüpotees, et reeglitel on mitu versiooni. Pärast
piisaval hulgal erinevate vastuste kuulmist andke osalejatele teada, milline on tegelikult tõde.
Tegelikult sai iga rühm mängu alguses „Viie tihi“
põhireeglitest veidi erineva versiooni.
Ühes komplektis oli näiteks äss tugevaim, teises aga
madalaim kaart.
Ühes komplektis oli trumbiks ruutu, teises poti, kolmandas ei olnudki trumpi. Nende väheste erinevuste
variatsioonid on ainsad eri
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nevused, ükskõik kui palju gruppe ka ei mängiks. See
tähendab, et praktiliselt kõik reeglid peale ühe või
kahe aspekti on kõigil ühesugused.
2. ETAPP: Analüüs
Milliseid konkreetseid reaalseid olukordi Barnga
imiteerib?
Kas olete kaasa teinud ka sellises mängus, kus oli
reeglite erinevus, millest te ei teadnud?
Kuidas suunab see mäng meie tähelepanu kultuuri
varjatud aspektidele?
Mis on kõige tähtsam, mida olete pärast Barnga
mängimist õppinud?
Mis olnuks teisiti, kui te oleksite saanud omavahel
rääkida?
Mis olnuks teisiti, kui mäng kestnuks kauem?
Mida võiks selle mängu kogemusest õppida ja
kasutada mõnes olukorras, mis reaalses elus ette
tuleb?
Tagasiside ja nõuanded
Arutelu mängimise käigus tekkinud probleemide üle:
• Mängu ajal andsid kõik endast parima, kuid iga rühm
tegutses erinevate asjaolude ja põhireeglite alusel.
• Paljud avastasid või kahtlustasid, et reeglid on erinevad, kuid ei teadnud alati, mida teha, et erinevusi
ületada.
• Isegi kui inimesed teadsid, et reeglid on erinevad, ei
osanud nad alati midagi teha, et neid erinevusi ületada.
• Teistega suhtlemine on raske, see nõuab tundlikkust
ja loovust.
• Ülaltoodud väited kehtivad isegi siis, kui peaaegu
kõik on sama ja erinevusi on väga vähe või need on
varjatud. Kui erinevusi on väga vähe või need on varjatud, võib nende ületamine olla tegelikult isegi raskem kui siis, kui neid on palju ja need on ilmsed.
• Vaatamata paljudele sarnasustele, erinevad
inimesed selles osas, kuidas nad asju teevad. Rühmana tõhusaks toimimiseks tuleb neid erinevusi
mõista ja nendega vähemalt selles keskkonnas leppida.

4
Kodanikuteadlikkus
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Kodanikuteadlikkus
Kodanikuteadlikkus on oskus tegutseda vastutustundliku kodanikuna ja osaleda täiel määral kodaniku- ja ühiskonnaelus, mis põhineb sotsiaalsete,
majanduslike, õiguslike ja poliitiliste mõistete ja struktuuride, samuti globaalsete arengute ja jätkusuutlikkuse mõistmisel.

INDIVIDUAALNE TASAND
1. tegevus: Kahoot Euroopa Liidu
kodakondsuse kohta

Eesmärk: osalejad mõistavad, kui hästi nad
orienteeruvad ja on kursis nii Euroopa Liidu kodanikuks kui teatud riigi kodanikuks olemisega.
Vajadused: igal osalejal peaks olema nutitelefon ja
juurdepääs internetile.
Aeg: 10 minutit küsimustikule + 20 minutit arutelu.
Grupi suurus: 10–12 inimest

Tegevused samm-sammult
1. Valmistage ette Kahooti küsimustik, mille saate
osalejatele saata.
2. Paluge osalejatel täita Kahooti küsimustik.
3. Pärast Kahooti küsimustiku täitmist paluge osalejatel tuua välja erinevused Euroopa Liidu kodanikuks
ja teatud riigi kodanikuks olemise või vastava liikumise vahel. Kuidas need üksteist täiendavad?

Näide küsimustest:
1 MB suurune e-kiri koos manusega kulutab sama
palju, kui põlev elektripirn tunnis:
• 10 minutiga
• 25 minutiga (õige vastus)
• 60 minutiga

Internet tekitab sama palju kasvuhoonegaase kui:
• kogu maailma tsiviillennuliiklus (õige vastus)
• kõik Euroopa Liidu riigid
• Hiina

Ühe teleriekraani tootmine tekitab sama palju kasvuhoonegaase kui:
• autoreis Lille’ist Strasbourg’i
• edasi-tagasi lennureis Pariisist Nizzasse (õige
vastus)
• reis parvlaevaga Calais’st Doverisse

Millise taime tootmiseks on vaja kõige rohkem vett?
• puuvill (õige vastus)
• riis
• sojaoad
• nisu

Mitu tonni riideid visatakse Euroopas igal aastal
ära?
• 300 000
• 1 miljon
• 4 miljonit (õige vastus)

Mis on ookeanide peamine saasteallikas?
• mikroosakesed, mis vabanevad, kui me pesu peseme (õige vastus)
• plastpudelid
• kalade väljaheide

Milleks kasutatakse Prantsusmaal peaaegu 48%
olemasolevast veest?
• igapäevane tarbimine (dušš, nõudepesumasin
jne)
• tööstuslik tootmine (metallurgia, terasetööstus
jne)
• põllumajanduslik tootmine (pinnase kastmine,
kariloomade jootmine jne) (õige vastus)

Milline neist toiduainetest saastab kogu tootmisahelat arvestades kõige rohkem?
• sealiha
• juust
• veiseliha (õige vastus)
• riis
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Tagasiside ja nõuanded
Kahooti küsimuste vahel võiks pärast õige vastuse selgumist toimuda arutelu.

2. tegevus: testviktoriin Euroopa Liidu alaste
teadmiste kohta

Eesmärk: osalejad mõistavad, mil määral nad
suudavad Euroopa Liiduga suhestuda ja on sellest
informeeritud.
Vajadused: igal osalejal peaks olema nutitelefon/
arvuti ja juurdepääs internetile.
Aeg: 10 minutit küsimustikku + 20 minutit arutelu.

Tegevused samm-sammult
1. Valmistage ette viktoriin, mille juhendaja saab
osalejatele saata.
2. Juhendaja palub osalejatel küsimustele vastata.
3. Pärast vastamist arutab juhendaja osalejatega, kui
oluline on omada häid teadmisi Euroopa Liidust.
Näide küsimustest:
Milline riik ei kuulu Schengeni alasse?
• Iirimaa (õige vastus)
• Portugal
• Island
• Ungari

Kui suur on EL kogueelarve aastateks 2021–2027?
• 500 miljardit
• 800 miljardit
• 1800 miljardit (õige vastus)
• 3000 miljardit

Mitu riiki on eurotsoonis?
•8
• 12
• 19 (õige vastus)
• 27

Kui reisite EL liikmesriikides, ei pea te oma mobiiltelefoni kasutamise eest maksma lisatasu.
• õige(õige vastus)
• vale

Mis on Euroopa ravikindlustuskaardi eesmärk?
• tervishoiuteenustele ühesuguse juurdepääsu
tagamine kõigis liikmesriikides
• koduriigis toimunud kindlustuskatteta operatsiooni hüvitamine
• ligipääs viibimisriigi riiklikule tervishoiusüsteemile (õige vastus)

Prantsuse juhiluba kehtib kõigis 27 EL liikmesriigis:
• õige (õige vastus)
• vale

3. tegevus: kodanikuaktiivsuse analüüs
Eesmärk: näidata, kuidas olla aktiivne kodanik.
Vajadus: paber, pliiats või juurdepääs nutitelefonile/tahvel- või sülearvutile märkmete tegemiseks.
Aeg: 15 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Paluge osalejatel kirjeldada vähemalt viit võimalust,
kuidas ta saab olla aktiivne kodanik nii kohalikul,
riiklikul kui ka EL tasandil. Näiteks osalemine riiklikel

valimistel, ürituste korraldamine kohalikul tasandil,
vastamine riiklikel küsitlustel jne.
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2. Osalejad kirjutavad oma mõtted üles ja selgitavad
kahe-kolme lausega, kuidas nad saavad olla aktiivsed ja kuidas see toetab kogukonda.
Tagasiside ja nõuanded
• Tegevuse võib läbi viia ka grupi tasandil, andes osalejatele võimaluse õpitubade grupis oma mõtteid
jagada ja arutledes laiemalt nii kodakondsuse teemal kui sellest, kuidas olla kodanikena aktiivsemad
nii kohalikul, riiklikul kui EL tasandil.
• Oluline on märkida, et iga väiksemgi tegevus võib
tuua kaasa suurema muutuse ja julgustada osalejaid
oma arvamust avaldama, sest võib mõjutada kogukonna olukorda tervikuna.

4. Paluge kõigil paaridel esitada oma viit ideed kogu
rühmale.
5. Pärast esitlusi tehke arvutisse või tabelisse 10 ettepanekut. Igaüks võib endale ettevalmistamisel võtta
ühe ülesande.
Tagasiside ja nõuanded
Lisavõimalus on teha esitlustest või lõplikest ideedest
video.

2. tegevus: Euroopa Liidu kodakondsuse
mõttekaardi koostamine

GRUPITASAND

1. tegevus:
„Kuidas saame
kaitsta oma
planeeti?“

Eesmärk: hinnata teadmisi kodanikuõigustest ja
sellest, kuidas kodanikud saavad mõjutada poliitikat ja valitsuse otsuseid ning avaldada oma
arvamust.
Vajadused: paberid, pliiatsid.
Aeg: ettevalmistus 10 minutit individuaalselt, 15
minutit paarides, esitlus 20–30 minutit (sõltub
osalejate arvust ja nende kogemustest).
Grupi suurus: 10–12 inimest

Tegevused samm-sammult
1. Tutvustage teemat kõigile osalejatele. Teema võiks
olla selline, kus kodanikud saavad kaasa rääkida
ning mõjutada olulisi otsuseid.
Näiteks roheline energia, toidujäätmete käitlus,
keskkonnasõbralik reisimine, kodanike kohustus
kaitsta keskkonda.
2. Paluge kõigil osalejatel kirjutada üles viis ideed,
mida nad saaksid kodanikena keskkonna kaitsmiseks
riiklikul ja/või Euroopa tasandil teha.
3. Jagage osalejad paaridesse, et vahetada ideid ja
neid edasi arendada ning koostada nimekiri viiest
ideest.
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Eesmärk: luua Euroopa Liidu kodakondsuse visuaal.
Vajadused: markerid, A2 paberid.
Aeg: 20 minutit
Grupi suurus: 2–4 osalejat, 2–8 rühma.
Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja palub osalejatel jaguneda rühmadesse.
2. Juhendaja selgitab, et igal rühmal tuleb koostada EL
kodakondsuse mõttekaart. See tähendab, et paberi
keskele võiks kirjutada Euroopa Liidu kodakondsus
ja sealt hakata jooni edasi tõmbama ning kirja panema, mida Euroopa Liidu kodakondsus nende rühma
jaoks tähendab.
See võib olla mõni sõna või lause, seadus või lihtsalt omadus, mida EL kodakondsus iga osaleja jaoks
tähendab.
3. Kui kõik rühmad on valmis, paluge igal rühmal esitada oma mõttekaart ja selgitada, mida Euroopa Liidu
kodakondsus nende jaoks tähendab ja mida nad pidasid oluliseks oma mõttekaardil välja tuua.
Tagasiside ja nõuanded
• Kuna mõttekaart on osalejate isiklike vaadete väljendus, siis on oluline aktsepteerida erinevaid väljendusviise, kuidas seda kaarti teha.
Mõnel osalejal ei pruugi olla oma mõttekaardil palju
teavet ja sellisel juhul ei pruugi neil olla nii tugevat
seost Euroopa Liidu kodakondsusega, nad ei tea
konkreetseid EL kodanike suhtes kohaldatavaid sea-

dusi või ei ole seotud EL institutsioonidega.
Oluline on mitte hinnata või lasta teistel osalejatel
hinnata teadmiste puudumist.
See tegevus on seotud isikliku arvamusega ja sellega, mida Euroopa Liidu kodakondsus rühmas osalejatele tähendab. Mõnel osalejal ei pruugi olla selget
seost EL kodakondsusega.
• Juhendaja võiks küsida osalejatelt retoorilise küsimuse, mis käivitaks rühmas arutelu ja aidata mõttekaarti koostada.
Näiteks, mis oleks meie riigis teisiti, kui me ei kuuluks
Euroopa Liitu vms.

3. tegevus: võrdsus, inimõigused ja kaasamine ideaalses kogukonnas 7

3.
•
•
•

•
•

Eesmärk: osalejad koostavad ühiselt oma kogukonna kaardi ja määravad kindlaks iga suurema
institutsiooniga seotud õigused.
Vajadused: kunstitarbed, joonistuspaber,
juurdepääs internetile.
Aeg: 1 tund
Grupi suurus: 2–4 osalejat
Tegevused samm-sammult
1. Jagage osalejad väikestesse rühmadesse ja paluge
neil joonistada oma linna (või suuremate kogukondade puhul naabruskonna) kaart. Nad peaksid ära
märkima oma kodud, suuremad avalikud paigad (nt
park, postkontor, raekoda, kool, pühakoda) ja avalikud teenused (nt haigla, päästekomando, politseijaoskond) ning muud kogukonna jaoks olulised kohad (nt toidupoed, kalmistu, kino, bensiinijaamad).
2. Kui kaardid on valmis, paluge osalejatel analüüsida oma kaarte inimõiguste seisukohast. Milliseid
inimõigusi nad seostavad erinevate oma kaardil
olevate kohtadega? Näiteks pühakoda seostub
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusega; kool
õigusega haridusele; postkontor õigusega teabele
ning eraelu puutumatusele ja eneseväljendusele. Kui osalejad need õigused tuvastavad, peaksid
nad otsima välja vastava(d) artikli(d) inimõiguste ja

•
4.
•
•
•
•

põhivabaduste kaitse konventsioonist ja kirjutama
artikli(de) numbri(d) selle koha kõrvale kaardil.
Paluge igal rühmal esitleda oma kaarti kogu grupile
ja teha kokkuvõte kogukonnas rakendatud inimõiguste analüüsist.
Kas teie kaardil oli mõnes kohas välja toodud väga
palju õigusi?
Kuidas te seda seletate?
Kas mõne kohaga oli vähe või ei tekkinud üldse
mingeid õiguste assotsiatsioone?
Kuidas te seda seletate?
Kas on olemas mõni inimõiguste konventsiooni artikkel, mis tundub selles kogukonnas eriti suurel
määral rakendatud olevat?
Kuidas saab seda seletada?
Kas on olemas mõni inimõiguste konventsiooni artikkel, mida ükski rühm ei ole oma kaardile lisanud?
Kuidas saab seda seletada?
Millised nimetatud õigustest on kodaniku- ja poliitilised õigused?
Millised neist on sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused?
Vt lisaks „Inimõiguste sõnastik“8, Kas kaardil domineeris mõni õiguse liik?
Kas teatud piirkondades domineerisid teatud liiki
õigused (nt rohkem tsiviil- ja poliitilisi õigusi, mis on
seotud kohtumaja, linnavalitsuse või politseijaoskonnaga)?
Kas keegi näeb pärast arutelu uusi võimalusi oma
kaardile õiguste lisamiseks, eriti neid, mida algses
versioonis ei olnud?
Arutelu:
Kas selles kogukonnas on kohti, kus inimeste õigusi
rikutakse?
Kas selles kogukonnas on inimesi, kelle õigusi on
rikutud?
Mis juhtub selles kogukonnas, kui kellegi inimõigusi
rikutakse?
Kas selles kogukonnas on kohti, kus inimesed tegutsevad inimõiguste kaitsmiseks või inimõiguste rikkumise vältimiseks?

Tagasiside ja nõuanded
Oluline on, et juhendaja oleks vahendaja, kui mõne
arutatava teema või üksikasja kohta tekivad eriarvamused.

7 Flowers, N. (2000). Mapping Human Right in our Community.
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/
Activity7.htm
Human rights here and now, Nancy Flowers
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/6_
glossary.htm
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5
Kultuuriteadlikkus
ja väljendusoskus
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Kultuuriteadlikkus
ja väljendusoskus
Kultuuriteadlikkuse ja -väljenduse pädevus hõlmab
arusaamist ja austust selle suhtes, kuidas erinevates
kultuurides ning erinevate kunstide ja muude kultuurivormide kaudu ideid ja tähendusi loominguliselt
väljendatakse ja edastatakse. See hõlmab kaasatust
oma ideede ja oma koha või rolli mõistmisse ja väljendamisse ühiskonnas erinevatel viisidel ja erinevates
kontekstides.

2. kultuur
Kultuuri
nimi

Religioon

Toiduained

Kunst / Muusika
/ Kultuur / Sport

Traditsioon

2. Seejärel paluge osalejatel oma kultuur samamoodi
kokku võtta.

INDIVIDUAALNE TASAND
1. tegevus: kultuurierinevuste mõistmine

Eesmärk: oskus mõista, õppida ja austada kultuurilisi erinevusi ning oskus väljendada oma kultuuri
erinevate vahendite abil. Mõista, et nende erinevuste puhul on olemas ainult erinevused, mis pole
oma olemuselt ei õiged ega valed.
Vajadused: juurdepääs internetile
Aeg: 45 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Osaleja uurib iseseisvalt kahte erinevat kultuuri ja
teeb mõlema kultuuri kohta kokkuvõtte algjärgnevates tabelites. Lisada tuleb kaks religiooni, kaks
toitu, kaks traditsiooni ja kaks kunsti-, muusika-,
kultuuri- või sporditeemalist fakti kummagi kultuuri
kohta.

Oma kultuur
Kultuuri
nimi

Religioon

Toiduained

Kunst / Muusika
/ Kultuur / Sport

Traditsioon

3. Osaleja valib ülaltoodust kaks huvitavat osa kultuuridest.
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
Tagasiside ja nõuanded
• Iga osaleja võib ise otsustada, kas ta valib kirjeldatavaks kultuuriks mõne rahvuskultuuri või hoopis
mõne subkultuuri.
• Traditsioonide all mõistame ka tavasid.
• Selle tegevuse eesmärk on panna osalejaid väärtustama kultuurilisi erinevusi ja austama teisi kultuure.

1. kultuur
Kultuuri
nimi

Religioon

Toiduained

Kunst / Muusika
/ Kultuur / Sport

Traditsioon
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2. tegevus: „Päästepaadis“

Eesmärk: kontrollida, kas on negatiivseid või positiivseid kultuurilisi eelarvamusi teatud inimeste suhtes ning tunda ära sildistamise ja stereotüüpidega
seotud ohud.
Vajadused: tööleht, pliiats.
Aeg: 30 minutit
Tegevused samm-sammult
1. Osalejatele öeldakse, et nad on koos nelja inimesega üksikul saarel. Pakutud nimekirjast peavad nad
valima neli inimest, kellega nad eelistavad antud
olukorras saarel viibida.
2. Osalejad loevad nimekirja ja otsustavad eelistatud
järjekorras, millise nelja inimesega nad valiksid saarel olla ja miks nad just selles järjekorras iga isiku
valisid.
Valitavate tegelaste nimekiri:
1. Kapten. 52-aastane, olnud kapten 30 aastat, pikaajalise ellujäämiskoolitusega. Räägib ainult inglise
keelt.
2. Jose. 30-aastane, hiljuti meditsiinikooli lõpetanud
mees, kes on kruiisil oma lõpetamist tähistamas.
Räägib ainult hispaania keelt.
3. Eric. 21-aastane hispaania keele ja kirjanduse eriala
tudeng. Räägib nii hispaania kui inglise keelt.
4. Martha. 36-aastane rakenduskõrgharidusega koduperenaine, kruiisil koos tütre Chistinaga. Räägib
ainult inglise keelt.
5. Christina. 5-aastane, koos ema Marthaga reisil, et
esimest korda elus näha oma vanavanemaid.
6. Beth. 45-aastane merebioloog, reisil uurimas kohalikke saari ning mereelu ja taimestikku, ulatuslikud
teadmised piirkonnast. Räägib ainult inglise keelt
7. Brutus. 27-aastane elukutseline laevajänes kruiisidel, keda kodumaal süüdistatakse oma naise
mõrvas. Kehva iseloomuga, endine noorte meister
ujumises, füüsiliselt väga vastupidav. Räägib ainult
inglise keelt.

8. Paul. 72-aastane endine sõjaväearst, pälvinud lahingus osalemise eest aumärgi. Räägib ainult inglise
keelt. 8
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja võib nimekirjale lisada erinevaid tegelasi
või muuta olemasolevat infot.
• Seda tegevust võib jätkata ka aruteluga suures
töörühmas, mis annab osalejatele võimaluse tutvuda teiste osalejate arvamusega. Tegevust võib teha
ka grupi tasandil, jagades osalejad 2–3-liikmelistesse
gruppidesse. Grupp peab ühiselt otsustama, millised neli isikut nad valivad üksikule saarele jäävate
inimeste nimekirja.

3. tegevus:  arutelu
ja esitlus kultuuri
erinevate tähenduste üle 9

Eesmärk: arutelu ja esitlus kultuuri erinevate
tähenduste üle
Vajadused: pliiats, paber
Aeg: 30 minutit“
Tegevused samm-sammult
1. Printige igale osalejale leht alltoodud küsimusega.
Kui lähedal te tavaliselt sõbraga suheldes talle seisate? Aga töökaaslasele või võõrale? Kui lähedal on
liiga lähedal?
a. Kui palju silmsidet on teie arvates liiga palju? Kui
palju silmsidet on liiga vähe? Miks?
b. Kui mugavalt te end tunnete, kui sõber puudutab
teie kätt või patsutab teid seljale? Aga kolleeg või
tuttav? Mis hetkest on seda liiga palju?
c. Millal te tavaliselt peole saabute (õigeaegselt /
15 minutit hiljem / 2,5 tundi hiljem / 10 minutit
varem)?
d. Aga kui tegemist on ärikohtumisega?
2. Alustage vestlust osalejatega järgmiste küsimustega:
• Kas arvate, et teie kultuuritaust mõjutab teie vastuseid nendele küsimustele? Miks/miks mitte?
• Mida veel võib kultuur mõjutada?
• Kui kolite uude riiki, siis milliste kohaliku kultuuri
aspektidega on teie jaoks kõige raskem harjuda?
Miks?

8 Mr Balsley’s Social Studies, Lifeboat Activité, by Balsley, D. ,2013 https://dustincbalsley.wordpress.com/2013/08/19/lifeboat-activity/
9 Youth Connections, Training for Youth Professional working in multicultural settings - 2021 https://www.youth-connection.eu/wp-content/
uploads/2021/06/Training-Modules-for-youth-professionals-working-in-multicultural-settings-ENG.pdf
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Tagasiside ja nõuanded
• Soovitatav meetod tegevuse läbiviimiseks: kui sarnased või erinevad osalejate arvamused on? Kui
osalejad on sama kultuuritaustaga, kas nende
mõtted on pigem sarnased või erinevad?
• Laske osalejatel individuaalselt või väikestes rühmades küsimustele vastata ja alustage seejärel laiemat/rühmadevahelist arutelu, kus kõik saavad oma

arvamust avaldada.
• Oluline on märkida, et meie arusaam erinevatest
kultuurilistest aspektidest võib olla mõnevõrra sarnane teiste meie kultuuriruumi esindajatega, kuid
võib ka erineda ja see on okei. Mõnikord võib mõne
kultuurilise aspekti osas olla rohkem sarnasusi välismaalasega kui oma kultuuri/riigi esindajaga.

GRUPITASAND
1. tegevus: kultuurierinevuste mõttekaardi
koostamine

Eesmärk: testida sallivust ja paindlikkust käsitlevaid pädevusi.
Vajadused: igal grupile paberid ja pliiatsid, küsimused on seinale projitseeritud või igale rühmale
paberil jagatud.
Aeg: 60 minutit
Grupi suurus: 2–4 osalejat grupi kohta.

uusaasta

Tegevused samm-sammult
1. Arutage rühmades iga üksikisiku konkreetseid kogemusi alltoodud loetelust 1–7.
Kuidas olete isiklikult kogenud kultuurilisi ja religioosseid erinevusi? Mõelge oma õpirände kogemusele teises riigis:
1. Milliseid sündmusi sa kogesid?
2. Milliste kommete järgimist sa nägid?
3. Millist kunsti sa nägid?
4. Kuidas kohaliku kultuuriga kohanesid? Kas tegutsesid vastavalt?
5. Kas austasid kohalikku töökultuuri ja uskumusi?
6. Kas olid tolerantne nende suhtes, kelle väärtused
olid sinu omadest erinevad?
7. Milliseid usulisi erinevusi sa kogesid?

mis üritusi
kogesid?

Näide mõttekaardi kohta:

kohalikud tuttavad rääkisid
mulle osadest kultuurilistest
aspektidest, mis vôivad
mõjutada minu sealset tööd. See
tegi asjad lihtsamaks.

Tulbifestival
rahvuslik
riietus

arhitektuur

kergesti
mis kunsti nägid?

kuidas kohanesid
kohaliku kultuuri
elementidega?

skulptuurid
vajasin
kohanemisaega

tänavakunst
Joonis 2: Koostanud JMK viitega Mindmapperile, Benefits Of Mind Mapping
https://www.mindmapper.com/benefits-of-mind-mapping/
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2. Üks rühma liige peaks tegema meelespea kõigist
erinevatest vastustest. See esitatakse lõpus kogu
rühmale. (30 minutit)
3. Paluge igal rühmal esitada kogu rühmale oma kogemused pärast mõttekaardi koostamist. Laske neil
tutvustada oma rühmas esilekerkinud mõtteid ja
kogemusi, mis on seotud loetelusse kirjutatud küsimustele vastamisega. (30 minutit
Tagasiside ja nõuanded
• Kultuurierinevused võivad olla näiteks kehakeele ja
ruumi erinevused, kingituste andmine, lauakommete kasutamine, inimeste poole pöördumine,
isikliku teabe jagamine kolleegidega jne.
• Usulised erinevused võivad olla kirikus käimise tähtsus, palveajad, erinevad religioossed traditsioonid,
religioossed üritused.

2. tegevus: Abigale 10

Eesmärk: määrata kindlaks osalejate tõlgendus
ebamäärase loo kohta, kasutades seda, mida nad
peavad heaks/halvaks, ja hinnata, kui lihtne või
raske on väärtuste üle läbirääkimisi pidada.
Vajadused: piisavalt ruumi, et osalejad saaksid
töötada individuaalselt, väikestes 4–5-liikmelistes
gruppides ja kogu rühmaga; väljaprindid alljärgnevast loost:
Abigale armastab Tomi, kes elab teisel pool jõge.
Üleujutus on hävitanud kõik sillad üle jõe ja jätnud
vee peale vaid ühe paadi. Abigale palub selle
paadi omanikul Sinbadil ta teisele poole jõge viia.
Sinbad nõustub, kuid nõuab, et Abigale peab vastutasuks temaga magama. Abigale ei tea, mida
teha ja jookseb ema juurde ning küsib temalt,
mida ta peaks tegema. Ema ütleb Abigale’ile, et
ta ei taha tema asjadesse sekkuda. Meeleheites
magab Abigale Sinbadiga, kes pärast seda viib ta
üle jõe. Abigale jookseb Tomi juurde, et teda õnnelikult emmata ja räägib talle kogu juhtunu. Tom
lükkab ta eemale ning Abigale jookseb minema.
Tomi maja ligidal kohtub Abigale Tomi parima
sõbra Johniga. Ta räägib ka temale kõik ära. John
lööb Tomi selle eest, kuidas ta Abigale'i kohtles ja
lahkub koos naisega.
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Aeg: kokku 1 tund ja 45 minutit kuni 2 tundi ja 30
minutit, mis jaguneb vastavalt:
• 5 minutit sissejuhatus
• 10 minutit individuaalset lugemist ja hindamist
• 30–45 minutit tööd väikestes rühmades
• 30 minutit suures grupis (vabatahtlik)
• 30–45 minutit hindamine koos kogu rühmaga
Rühma suurus: vähemalt 5 osalejat ja maksimaalselt 30 osalejat.
Tegevused samm-sammult
1. Tutvustage osalejatele, et tegemist on erinevate
väärtuste tundmaõppimisega.
2. Paluge igaühel lugeda lugu ise läbi ja järjestage iga
tegelane (Abigale, Tom, Sinbad, Abigale’i ema ja
John) nende käitumise järgi: kes käitus kõige halvemini, kes veidi vähem halvasti jne.
3. Pärast seda, kui osalejad on teinud oma individuaalse pingerea, paluge neil koguneda väikestesse
rühmadesse (3–6), et arutleda, kuidas nad tegelaste
käitumist tajuvad. Ülesanne on koostada ühine pingerida, millega kõik grupiliikmed nõus on.
4. Kui väikegrupid on oma pingerea koostanud, võite
soovi korral seda etappi korrata, tuues kaks väikegruppi kokku, et moodustada suuremad rühmad
või hinnata tegevust kogu rühmaga, esitledes kõigepealt tulemusi ja arutada siis sarnasusi ja erinevusi.
Tagasiside ja nõuanded
• Edetabel ei peaks põhinema matemaatiliste meetodite kasutamisel, vaid pigem arusaamisel, mis on
osalejate meelest hea ja mis halb.
• Oluline on luua avatud atmosfäär, kus iga järjekord
on aktsepteeritav, ja vältida inimeste süüdistamist
selliste argumentide eest, mis teistest erinevad.

10 Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon (2000). Intercultural Learning T-kit nr 4
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf

3. tegevus:
Väitlemine ja oma seisukoha kaitsmine 11

Eesmärk: leida stiimul, mis aitaks mõelda mõnel
vastuolulisel teemal, koguda erinevaid argumente
ja olla silmitsi erinevate arvamuste mitmekesisusega.
Vajadused: piisavalt ruumi, et rühm saaks jaguneda, tahvel, mille lehekülgedele on kirjutatud väited
(üks väide lehekülje kohta), vastasseintele kinnitatud JAH-märk ja EI-märk.
Aeg: 30–60 minutit, sõltuvalt arutatavate väidete
arvust. Arvestage 5–10 minutit iga väite kohta,
arutelu kaasa arvatud.
Grupi suurus: 5–10 osalejat

tades kaalul oleva küsimuse olulisi aspekte.
• kontrollige, kas sellel teemal on kaks vastandlikku
äärmuslikku seisukohta.
• vältige selliste sõnade kasutamist, mis muudavad
asjad segaseks ja ebamääraseks, nagu pigem või
võib-olla.
Näiteid väidetest:
• sellist asja nagu rahvuskultuur ei ole olemas
• igal põlvkonnal on oma kultuur
• rahvusvaheline meeskond töötab koos tõhusamalt
kui samast rahvusest meeskond
• integratsioon ja assimilatsioon on samatähenduslikud
• kultuurišoki võib saada ainult võõras riigis
• pole olemas mingit ühtset Euroopa kultuuri
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja hoolitseb selle eest, et kõigil oleks ruumi
osaleda ja väldib olukorda, kus mõned inimesed domineerivad kogu arutelu üle.
• Iga väite puhul ei ole vaja saavutada konsensust, vaid
juhendaja otsustab, millal on õige aeg arutelu lõpetada ja minna edasi järgmise väite juurde.

Tegevused samm-sammult
1. Valmistage ette mitu väidet (5–10), mis puudutavad
kultuuri ja mitmekesisuse erinevaid aspekte.
2. Näidake väiteid ühekaupa.
3. Esitage osalejatele väide, andke neile aega selle lugemiseks ja mõistmiseks, vajadusel täpsustage.
4. Paluge neil otsustada, kas nad on sellega nõus või
mitte.
5. Kui nad on otsustanud, lähevad nad ruumi sobivasse ossa vastavalt JAH või EI märgi juurde. Kõik
peavad võtma seisukoha, keegi ei saa jääda ruumi
keskele.
6. Kui kõik on võtnud seisukoha, palutakse osalejatel
üksteisele selgitada, miks nad on väitega nõus või
mitte.
7. Osalejad võivad arutelu käigus vabalt pooli vahetada, kui mõni kuuldud argument on neid veennud.
Kuidas kirjutada head väidet?
• kasutades sõnu, mida kõik osalejad mõistavad.
• sõnastades oma mõte selliselt, et kellelgi teki küsimust, mida see tähendab.
• väide on selge.
• väide ei ole iseenesestmõistetav ja on vaieldav.
• väide kutsub inimesi üles (mitte)nõustuma, puudu-

11 Intercultural Learning T-kit, Conseil de l'Europe et Commission européenne, novembre 2000, pp.53-54
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6
Ettevõtluspädevus
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Ettevõtluspädevus
Ettevõtluspädevus viitab võimele tegutseda võimaluste ja ideede alusel ning muuta need teiste jaoks
väärtuslikuks.
See põhineb loovusel, kriitilisel mõtlemisel ja probleemide lahendamisel, algatusvõimel ja visadusel ning
koostöövõimel, et kavandada ja juhtida projekte,
millel on kultuuriline, sotsiaalne või rahaline väärtus.

INDIVIDUAALNE TASAND
1. tegevus: ürituse planeerimine

Eesmärk: selle tegevuse eesmärk on teada, kuidas
kavandada sündmuse korraldamise põhietappe
ajalises järjestuses. Tegevus seisneb tegevusplaani
koostamises.
Vajadus: paber, pliiats, väljaprinditud kaardid.
Aeg: 30 minutit

2. Osalejad kirjutavad kõigepealt oma ideed üles. Kui
neil on selge ettekujutus heategevusürituse korraldamiseks vajalikest erinevatest elementidest,
võivad nad hakata täitma tabelit, mis aitab neil
neid samme visualiseerida (näide on allpool). Nad
peavad koostama oma graafiku.
Tegevuse eesmärk ei ole leida rahalisi kompromisse
või teada saada, millised kulud ürituse korraldamisega kaasnevad. Tegemist on lihtsalt erinevate
etappide ajalise järjestuse koostamisega.
3. Iga osaleja annab tagasisidet ja selgitab, kuidas ta
oma plaani koostas ja miks ta seda just nii tegi.
4. Pärast iga osaleja tagasiside andmist annab juhendaja omapoolse tagasiside ja võib analüüsida mõnd
konkreetset näidet osalejate kavandatud tegevustest.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja peaks olema võimeline tõlgendama iga
rühma tabeleid. Juhendaja peaks olema võimeline
mõistma näidistabelit. Rohelised kastid on päevad,
mil vasakpoolses veerus olevad tegevused tuleb
sooritada. Näide: 5. ja 6. päeval tuleb leida teemakohased tegevused ja leida ruum.
• Juhendaja peaks kontrollima, et tegevused oleksid
kooskõlas teemaga ning et nende ajastus oleks loogiline ja teostatav.

Tegevused samm-sammult
1. Esimene samm on tegevuse kirjeldus. Osalejad võivad vabalt valida ürituse, mis motiveerib neid ja tugevdab nende ettevõtlikkust. Kui neil ei ole ideed,
siis siin on üks näide: neil palutakse koostada tegevusplaan heategevusüritusele, et koguda raha sõjapõgenike jaoks.
Korralda heategevusüritus, et koguda raha sõjapõgenike jaoks. Heategevusüritus toimub kuu
pärast, järgmise kuu 30. päeval. Teie ülesanne on
esitada tegevuskava, milles on kirjeldatud õhtu erinevad põhietapid. Selleks võite kasutada juhisena
skeemi/tabelit.
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Näide
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2. tegevus: Eesmärkide seadmine
ja sõnastamine

Eesmärk: võimaldada osalejatel sõnastada oma
võimalikku tegevust, tutvustada seda teistele ja
õppida seda väärtustama.
Vajadused: antud tegevus tuleks teha enne väärtustamise ja hindamise õpitoa toimumist. Õpitoa
ajal saab seda ainult vajadusel täiendada.
Aeg: 1 tund
Tegevused samm-sammult
1. Osaleja mõtiskleb oma õpirände käigus tehtud tegevuse peale. Abiks võivad olla järgmised punktid:
• Tegevus: millise tegevusega on tegemist?
• Eesmärk: millised olid selle tegevuse eesmärgid?
• Aeg: kui kaua kulus selleks aega (mõtlemisaeg,
ettevalmistus ja rakendamine)?
• Ressursid (Nii materiaalsed kui inimressursid): kas
vajasid teiste inimeste abi või kasutasid eelkõige
materjale?
• Inimeste arv: kui palju inimesi oli kaasatud? Kes
täpsemalt?
• Oodatav tulemus: millised olid oodatavad tulemused? Kuidas need kindlaks tehti?
• Tulemused: millised olid tulemused (kas need
erinesid oodatud tulemustest?)?
• Mõju: milline oli selle tegevuse mõju (sihtrühmale
või teistele)?
• Jätkusuutlikkus: mida on tehtud, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus?
2. Osalejatel palutakse teha suuline esitlus selle kohta, mida nad õpitoaks ette valmistasid. Neil on paar
minutit aega, et valmistada ette liftikõne oma tegevuse kohta. Liftikõne on kiire ülevaade, mis tekitab
kuulajas esitletava teema vastu huvi. Sellisel juhul
on peamine eesmärk valmistada ette lühike ja tõhus
kõne, mis jagab kogu vajalikku teavet selle kohta,
mida nad oma õpirände ajal tegid.
3. Iga osaleja teeb liftikõne, mis ei ole pikem kui 5 minutit ja selgitab, kuidas tegemist oli tema algatusega ja mil moel ta näitas üles ettevõtlikkust.

Siin on näide liftikõnest:
• Haarake kuulajate tähelepanu: „Tere, minu nimi on
Bob. Tegin rahvusvahelise õpirände Euroopa Solidaarsuskorpuse Kreekas asuvas metsikute kilpkonnade rehabilitatsioonikeskuses. Ma olen alati
tundnud kaasa loomade olukorrale, seepärast oli
vabatahtlikuna töötamine selles keskuses minu jaoks
loomulik valik.“
• Selgitage, mida seal tegite: „Olin koos vastutavate
inimeste ja veterinaararstidega kohapeal, et teha esimesed sammud äsja keskusesse saabunud kilpkonnade elushoidmiseks ja ravimiseks. See tähendab,
et söötsin neid, andsin neile esmaabi ja jälgisin neid
kriitilistel hetkedel.“
• Selgitage oma väärtust: „Minu kohanemis- ja algatusvõime aitas mul õpirände ajal täielikult areneda
ja teha ettepanekuid erinevate tegevuste kohta.“
• Tutvustage oma saavutusi: „Mul oli õpirände ajal
võimalus korraldada lastele loomakaitse teemalisi
õpitubasid.“
• Väljendage oma kirge teema vastu: „Ma olin oma
projektiga ülirahul ja see võimaldas mul leida oma
niši. Alustan uuel õppeaastal loomakaitsja väljaõpet.“
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja võib koostada nimekirja punktidest, mida
osalejad peavad oma liftikõne ajal käsitlema. Osaleja
ettekande ajal saab juhendaja kontrollida, mida too
käsitleb. See võimaldab juhendajal öelda osalejatele, mida konteksti mõistmise seisukohalt olulist nad
unustasid mainida.
• Samuti võib juhendaja kommenteerida osalejate
diktsiooni (liiga kiire, liiga aeglane), nende kehahoiakut (käed ristis, vehib kätega, sirge seljaga
jne), nende kehakeelt (räägivad kätega, ei vaata sulle
silma jne).
• Liftikõne on kiire kokkuvõte taustast ja kogemustest.
Liftikõneks nimetatakse seda seepärast, et seda
peaks jõudma lühikese liftisõidu ajal ette kanda ja
see peaks olema nii huvitav, et köidab selle lühikese
ajaga kuulaja tähelepanu.
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GRUPITASAND
1. tegevus: „Lennukitööstus“

13

3. tegevus:
„Värvilised
klotsid“ 12
Eesmärk: eesmärk on õpetada organiseerimisoskuse tähtsust. Näidata, et olulisi ülesandeid
tuleb teha kõigepealt ja kuidas planeerimine aitab
kiiremini oma ülesannetega lõpule jõuda.
Vajadused: värvilised klotsid (võivad olla täringud,
legod vmt), pliiats, paber.
Aeg: 30 minutit

Tegevused samm-sammult
1. Andke osalejatele ühesugune arv värvilisi klotse.
Klotsid peavad olema sarnase suuruse ja värviga.
Näiteks peaks igal osalejal olema ühepalju punaseid
klotse. Juhendajad asetavad värvilised klotsid iga
osaleja ette.
2. Osalejad võivad tegevuse sooritamiseks kasutada
ainult oma mittedomineerivat kätt. Nad peavad
klotsid ükshaaval üles korjama.
3. Enne iga vooru annavad juhendajad teada, kui kaua
osalejatel on aega oma plokke valida.
4. Kui aeg on möödas, saab iga osaleja iga ploki eest
punkti. Juhendajad kirjutavad iga osaleja tulemused
üles.
5. Osalejad asetavad kõik oma klotsid enda ette. Järgmise vooru jaoks määravad juhendajad igale värvile
väärtuspunkti. Seejärel kordavad osalejad tegevust.
Nad peavad mõtlema, millist strateegiat nad oma
klotside kokku panemiseks kasutavad ja kui palju
punkte on iga klotsiga seotud. Kui aeg on möödas,
koguvad juhendajad tulemused teisele paberilehele.
6. Lõpus teatab juhendaja tulemused ja iga osaleja
saab võimaluse tutvustada oma valitud strateegiat.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendajad võivad osalejatelt küsida, milline oli
nende strateegia. Kas nad eelistasid võtta võimalikult palju plokke, pööramata tähelepanu värvile?
Kas nad eelistasid kõigepealt sihtida kõige rohkem
punkte sisaldavaid plokke?
• Kui juhendajad tunnevad end mugavalt, võivad nad
üksteise strateegiat analüüsida. Kas osalejad olid organiseeritud ja järjekorda seatud?

12 Martin, L. M. Top 10 ajajuhtimise tegevust ja mänge tootlikkuse
suurendamiseks.
https://biz30.timedoctor.com/time-management-activities/
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Eesmärk: selle tegevuse eesmärk on jälgida, kuidas
rühmad jagavad ülesandeid:
• valivad oma ettevõttele nime,
• kujundavad logo,
• otsustavad, kui palju lennukeid toota,
• loovad ühe või mitu prototüüpi jne.
See toob esile järgmised punktid:
• kohanemisvõime
• reaktsioon
• ülesannete jaotamine
• juhtimine
• tähtaegadest ja kohustustest kinnipidamine
Osalejad peaksid suutma kokku leppida realistlikes
eesmärkides, mis neil tuleb võetud ülesannete
lahendamisega saavutada. Juhendaja jälgib ja
analüüsib strateegiaid, koostöömehhanisme ja
tööjaotust igas meeskonnas. Juhendaja määrab
igale osalejale numbri.
Aeg: 35 minutit
Grupi suurus: 5–6 osalejat
Vajadused: igal meeskonnal on sama materjal
(erineva suuruse ja paksusega värvilised lehed,
käärid, värvilised pliiatsid).
Idee seisneb selles, et inimesed loovad rühmades
oma väikese ettevõtte.
Nad peavad kinni pidama nii algul kokkulepitud
ajast kui ka lennukite arvust.
Lennukite ehitamise aeg on 15 minutit, enne seda
tuleb anda ettevalmistusaeg, mis võimaldab neil
oma väikefirma asutada.

Tegevused samm-sammult
1. Kontseptsiooni/projekteerimise etapp: 10 minutit
Osalejad keskenduvad kõigepealt oma prototüübi
määratlemisele. Seejärel ehitavad valmis lennukid
ja jagavad ülesanded. Viimasena lepivad nad kokku
tootmise eesmärgi.
2. Kohustuste etapp: 5 minutit
Pärast prototüübi, ettevõtte nime ja logo valimist
teatab iga meeskond oma tootmise eesmärgi: mitu
13 JOUSSE N., Le grand livre des jeux de formation, Eyrolles, publié en
2020, p222

lennukit kindlate mudelite järgi toodetakse. See kohustus pannakse kirja.
3. Tootmisetapp: 15 minutit
Iga ettevõte alustab tootmist ja kõigil on 15 minutit
aega, et saavutada eesmärgid, mille täitmiseks on
võetud kohustus.
Juhendaja võib takistada ettevõtte tööd ja muuta
töökeskkonda järgmiste muudatustega, näiteks:
• Töötaja nr 2 satub õnnetusse ja lõpetab töö.
• Karmide töötingimuste tõttu töötaja number 6
streigib.
• Töötaja number 1 vahetab ettevõtet (läheb teise
rühma)
• Töötajad nr 3 ja 5 vahetavad omavahel töökohad
4. Katsefaas: 5 minutit
15 minuti pärast tootmine peatub. Iga meeskond liigub ruumi ühte otsa, mida peetakse stardipaigaks/
testirajaks. Iga meeskond alustab kordamööda.
Hindamine on kollektiivne.

Iga osaleja, välja arvatud võistlev meeskond, annab
iga ettevõtte kriteeriumi (kvaliteet, usaldusväärsus,
esteetika jne) eest punkte vahemikus 1 kuni 5.
Juhendaja võib lisada lisapunkte:
• +10 punkti, kui eesmärk on saavutatud.
• -1 punkt iga puuduoleva lennuki eest (kui 7 lennuki asemel 10 -> 3 punkti vähem)
• +1 punkt iga täiendava lennuki eest (kui 10 lennuki asemel 12 -> 2 punkti rohkem).
Võidab kõige rohkem punkte kogunud meeskond.
Tagasiside ja nõuanded
Juhendaja ei sekku faaside ajal, välja arvatud 3. faasis,
kus ta võib igale meeskonnale takistusi lisada. Ta jälgib, mida erinevates meeskondades tehakse ja annab
juhiseid, kui on selleks aeg (iga faasi jaoks ettenähtud
aeg).

2. tegevus: „Ärimudeli lõuend
(Business Model Canvas)“ 14
Eesmärk: Alexander Osterwalder töötas välja
lõuendi, mis on väga tõhus vahend ärimudeli
analüüsimiseks ja kujundamiseks.
Vajadused: Lõuend, mis täidetakse suurel valgel
lehel, millele kõik osalejad saavad kirjutada.
Aeg: 2 tundi
Grupi suurus: 2–6 osalejat

Tegevused samm-sammult
1. Leidke äriteema, mida üles ehitada (näiteks: teater,
toiduveok jne).

2. Täitke alltoodud tabel.
Osalejad võivad kasutada mitmeid värve, mis esindavad erinevaid kliendisegmente. Segmentidel võivad olla erinevad turustuskanalid, suhted või tuluallikad. Mõnedel võivad olla ühised kriteeriumid.

Ärimudeli lõuend: Firmanimi

Olulisimad partnerid:

Peamised
tegevused:

Väärtuspakkumised:

Peamised
ressursid:
Kulustruktuur:

Kliendisuhted:

Kliendisegmendid:

Kanalid:

Tuluvood:

14 Macanufo, G. B. (2014). Mängu tormamine: Jouer pour innover. Pour les
innovateurs, les visionnaires et les pionniers. Diateino, lk 151
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Ärimudeli lõuendi abil saavad osalejad esitada
konkreetse projektiidee koos kõigi selle arendamiseks
vajalike elementidega.
Tagasiside ja nõuanded
Oluline on, et juhendajad oskaksid ise tabelit kasutada.
Nad võivad eelnevalt harjutada tegevuse läbiviimist, et
osata selgitada, mida iga osa kujutab. Näiteks:
• Peamised partnerid: kes on peamised partnerid/tarnijad?
Milliseid põhitegevusi teie partnerid teostavad?
• Peamised tegevused: milliseid põhitegevusi teie
väärtuspakkumine nõuab?
Kliendisuhted?
• Peamised ressursid: ressursside liigid: füüsilised, intellektuaalsed, inimressursid, rahalised ressursid.
• Väärtuspakkumised: millist kliendi vajadust te rahuldasite?
Milline pakkumine on teil igale kliendisegmendile?
• Kliendisuhted: milliseid suhteid iga kliendisegment
soovib, et te nendega looksite ja säilitaksite?
Kaasloome, iseteenindus, personaalne abi, kogukonnad jne
• Kanalid: milliseid kanaleid kasutatakse iga segmendini jõudmiseks?
Milline on kanalite integreerimise tase?
Millised neist on kõige kasumlikumad?
• Kliendisegmendid: kellele te loote väärtust?
Kes on teie peamised kliendid?
• Kulude struktuur: millised on kõige olulisemad kulud?
• Tuluvood: millise lisaväärtuse eest on teie kliendid
valmis maksma?
Milline on iga tuluallika osakaal kogutulust?

3. tegevus: 5-eurose ümbriku väljakutse

15

Tegevused samm-sammult
1. Enne ümbrike jagamist meeskondadele selgitab juhendaja tegevuse reegleid. Iga meeskond saab ümbriku, milles on raha, ja seejärel on neil 45 minutit
aega, et mõelda, kuidas nad saaksid selle summaga
rohkem raha teenida. Sealjuures peavad nad arvestama selle, missugused võimalused on ja mis ei ole
teostatavad.
2. Juhendajad moodustavad osalejatest 3–4-liikmelised rühmad ja jaotavad nad ruumis laiali nii, et
rühmad ei kuuleks teiste rühmade arutelusid. Juhendaja annab igale rühmale 5 eurot sisaldava ümbriku.
3. Juhendaja annab kõigile 45 minutit aega, et mõelda,
kuidas nad saaksid 5 eurost rohkem raha teenida.
Seejärel võib ta liikuda rühmast rühma, et jälgida,
kuidas tegevus kulgeb.
4. Pärast 45-minutilist ajurünnakut tulevad rühmad
kokku ja iga rühm selgitab, millise summa nad on
suutnud koguda. Kuidas nad seda tegid ja miks nad
just selle viisi valisid.
5. Meeskond, kellel on kõige rohkem „raha“, võidab tegevuse.
Siin on mõned näited tegevustest, mida osalejad
saavad teha, et teenida oma 5-eurose ümbrikuga rohkem raha:
• Külmi jooke müüva kioski pidamine tänaval.
• Restoranikohtade broneerimine ja nende müümine
inimestele, kes ei ole broneeringut teinud, aga on
kohale tulnud.
• Oma annete ja aja müümine.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendajad peaksid silmas pidama, et meeskondade
pakutud tegevused peaksid olema ettenähtud aja
jooksul teostatavad. Juhendajad võivad kasutada
oma vaatlusaega, et tuletada meelde, kui rühma
ideed on liiga ambitsioonikad või teostamatud.
• Osalejad võivad olla üllatunud suhteliselt väikese
summa üle ümbrikus. Seepärast peaksid juhendajad
neile selgitama, et nad peavad olema loovad ja esitama küsimuse, kuidas saab tühja koha pealt raha
teenida.

Eesmärk: loovuse ja leidlikkuse edendamine.
Vajadused: paber, pliiats.
Aeg: 1 tund ja 15 minutit
Grupi suurus: 3–4 osalejat
15 Jon M Huntsman School of Business, Utha State University, The Envelope Experiment - Encourager la créativité et l'ingéniosité,
https://huntsman.usu.edu/learntwice/articles/the-envelope-experiment-encouraging-creativity-and-resourcefulness
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Matemaatiline pädevus ja pädevus
loodusteaduste, tehnoloogia ja
inseneriteaduste valdkonnas
Matemaatikapädevus on võime arendada ja rakendada matemaatilist mõtlemist ja arusaamist, et lahendada mitmesuguseid probleeme igapäevastes olukordades.
Arvutamisoskuse heale valdamisele tuginedes on
rõhk nii protsessil ja tegevusel kui ka teadmistel. Matemaatikapädevus hõlmab erineval määral võimet
ja valmisolekut kasutada matemaatilisi mõtte- ja esitusviise (valemid, mudelid, konstruktsioonid, graafikud, diagrammid).
Teadusalane kompetents viitab võimele ja valmisolekule selgitada looduslikku maailma, kasutades
selleks teadmiste kogumit ja kasutatud metoodikat,
sealhulgas vaatlusi ja eksperimente, et selgitada küsimusi ja teha tõenduspõhiseid järeldusi.
Tehnoloogia- ja inseneripädevus on nende teadmiste
ja metoodika rakendamine vastuseks inimeste soovidele või vajadustele.
Teadus-, tehnoloogia- ja inseneripädevus hõlmab arusaamist inimtegevusest põhjustatud muutustest ja
vastutusest kodanikuna.

INDIVIDUAALNE TASAND

1. tegevus:
Matemaatikatest
igapäevaste tegevuste
kohta

Eesmärk: tehke matemaatikatest igapäevaste
tegevuste kohta. Iga küsimus on erineval tasemel,
et oleks võimalik hinnata osalejate taset.
Juhendajad peaksid olema kohal, et hoida testi
tegemisel silm peal ja kontrollida, et osalejad ei
kasutaks abivahendeid.
Vajadused: väljaprinditud paberid matemaatikatestidega igale osalejale, paber, pliiats.
Aeg: 20–25 minutit
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Tegevused samm-sammult
1. Ajavahest tingitud une-ärkveloleku rütmi häire:
Prantsusmaal on ajavöönd GMT +1. Hiina ajavöönd
on GMT +8. 8–1 = 7. Prantsusmaa ja Hiina vahel on
7-tunnine ajavahe. Kui Pariisis on keskpäev, siis Hiinas on kell 19.00 (12+7).
• Ma olen Hiinas ja tahan helistada oma perele kell
18:30 õhtul. Mis kell sel ajal Prantsusmaal on?
(vastus: kell on 11:30)
• Türgi ajavöönd on GMT +3. Mis kellaaeg on Türgis, kui Prantsusmaal on kell 8 hommikul? (vastus: kell on 11)
2. Valuuta konverteerimine:
• 1 euro on 7,45 Taani krooni. Kui mul on 35 eurot, siis kui palju see on Taani kroonides? (vastus:
260,64).
• Tulin nädal tagasi Taanist. Mul jäi sularahas kätte
1055 Taani krooni ja ma tahan need eurodeks
ümber vahetada.
Kui palju ma eurodes tagasi saan? (vastus:
141,67).
(Juhendajana võite küsida vahenduskurssi, et
muuta küsimus keerulisemaks ja kujutada reaalset olukorda.)
3. Müük:
• Ma tahan pükse osta. Alghind on 19,99 eurot,
müüakse 30% odavamalt. Kui palju on need püksid nüüd väärt ? (vastus: 13,99)
• Ostsin 130 euro eest kaamera, et reisil pilte teha.
Selle esialgne hind oli 200 eurot. Milline oli allahindlusprotsent? (vastus: 35%)
4. Mahtude teisendamine:
• Minu retseptis on kirjas, et võtke 155 cl piima.
Kui palju see liitrites teeb? (vastus: 1,55 l)
• Enne välismaale minekut pean maratoni jooksma. See on 15 000 meetrit pikk. Kui palju see miilides on? (vastus: 9,32 miili)
• Ma pean sõitma teise linna, mis asub 15 miili
kaugusel. Kui kaugel see kilomeetrites on? (vastus: 24,1 km)
5. Arvutage igakuine eelarve:
Töötan osalise tööajaga ja teenin 856 eurot kuus
(neto). Elan koos korterikaaslastega ja maksan 150
eurot üüri ilma kommunaalkuludeta, viimastele kulub veel 25 eurot. Kulutan 30% oma palgast toidule.
Kui palju raha jääb mulle ülejäänud kuludeks? (Vaba
aeg, sport, muu). (Vastus: 424,2 eurot)

Tagasiside ja nõuanded
• Sõltuvalt sellest, millist vahendit (paber, digivahend)
soovitakse testi tegemiseks kasutada, võivad juhendajad vastused eelnevalt ette valmistada (suuliselt /
kirjalikult paberil koos vastuste ja selgitustega / kasutades digivahendit, mis annab iga küsimuse lõpus
automaatselt õige vastuse).
• Juhendaja otsustab, kas tegevus toimub koos järelevalvega, et osalejad ei kasutaks mingeid arvutusvahendeid, või mitte.

2. tegevus: Koolituse eelarve koostamine

Eesmärk: koostada edukalt eelarve, võttes arvesse
erinevaid vajalikke nõudmisi ja samme.
Vajadused: paber, pliiats, kalkulaator.
Aeg: 1 tund

Määrake kindlaks
ressursid

Ühiku tüüp

Tegevused samm-sammult
1. Selle tegevuse eesmärk on korraldada spetsialistidele finantsalane koolitus. Eesmärgiks on saada valmis eelarve, mis vastab taotluse ootustele. Esmalt
peab juhendaja andma osalejatele alustamiseks
vajaliku ülesande:
Sa pead korraldama 20 spetsialistile kolmepäevase
koolituse Pärnus. Siin on kogu vajaminev info:
Ühiku tüüp:
• viisad / transport / majutus / toit ja joogid
• projektijuht / koolitajad
• paber / pliiats / märkmik / arvuti / ruum
• flaierid / trükkimine / tõlge
2. Seejärel täidavad osalejad järgmise tabeli
3. Iga osaleja tutvustab ja selgitab oma tulemusi. Juhendaja annab ühise tagasiside tegevuse kohta,
selgitades, kuidas seda teha ja kuidas antud teabe
põhjal õigesti eelarvet koostada.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendajatel võib olla täidetud tabeli versioon, mida
nad saavad lõpus näitena kasutada.
• Eesmärk ei ole öelda, kas esitatud arvud on õiged või
valed, vaid hinnata nende loogikat.
• Esitage osalejale küsimusi, et teada saada, kuidas
nad oma eelarvet tegid. Milliseid kulusid seati esikohale?

Ühiku number

Kordade arv

Ühiku hind

Hind kokku

Töötajad
Materjal
Rent
Teenus

3. tegevus: Tsiteerimine ja viitamine  
Eesmärk: anda osalejatele võimalus mõista statistiliste andmete ja teadusuuringute tsiteerimist.
Vajadused: tekst (esitatud allpool), seade küsimustele vastamiseks.
Aeg: 30 minutit (tehakse rühmas või üksi).
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Tegevused samm-sammult
1. Osalejale antakse artikkel, milles kirjeldatakse
õmblusmasinate remonditöökoda, et mõista erinevusi refereerimise ja arvamuse vahel.
2. Osalejale antakse võtmesõnad ja määratlused:
• Tsitaat: tsitaat raamatust või viide raamatule, kirjutisele või autorile, eriti teadustööde puhul.
• Statistika: arvandmete kogumise ja analüüsimise
praktika või teadus.
• Prognoos: (tulevikusündmuste või suundumuste) ennustamine või prognoosimine.
• Arvamus: millegi kohta kujunenud vaade või hinnang, mis ei pruugi põhineda faktidel või teadmisel.
3. Osaleja loeb artiklit, et vastata tsiteerimisega seotud küsimustele.
Üks püsivamaid pandeemiast tingitud muutusi on
üleminek kiirmoelt ümbertöötlemisele ja käsitööle.
„Käsitöö on midagi, mida ma olen alati armastanud,“ räägib overlokispetsialist Emma Dwyer, kellel
on Wavertree’s Liverpoolis (Ühendkuningriik) oma
õmblusmasinate parandamise töökoda. Möödas on
ajad, mil mehed võtsid DT ja naised tekstiili.
Moe ja tekstiili on võtnud ka nooremad ja meessoost
käsitööhuvilised[1] ning kogu tööstusharu on tänu
pandeemiale õitsema löönud.
[2] See võib olla tingitud ärevuse ja depressiooni kasvust, mis on WHO andmetel pandeemia ajal tõusnud
25%.
[3] Õmblemine aitab teadaolevalt paljude muude
hüvede kõrval ka stressi leevendada[4] ning inimesed
on kõikjal maailmas aru saanud, et see ei ole pelgalt
igavuse leevendamine nagu Zoomi viktoriin ja banaanileiva küpsetamine, vaid elatusallikas.
Inimeste sügav mure keskkonna pärast ja soov jätkata
pandeemia ajal kinniste uste taga avastatud kirega
mängib rolli selles, et ka noored on õmblemise omaks
võtnud.
[5] Kohaliku kauba ostmine on ka keskkonnale kasulik[6], sest kiirmood kurnab nii ookeane, töölisi kui
ka põllumajandust.
BBC saatesarja Great British Sewing Bee kasvav populaarsus on käinud käsikäes väärtustava taaskasutuse
populaarsuse tõusuga.
Koos inflatsiooni ja populaarsusega tõusevad ka
õmblusmasinate hinnad ja prognooside kohaselt
paisuvad need veelgi, nagu on välja toodud Market
Watchi turu-uuringute aruandes.
[7] Emma aitab seda probleemi lahendada, pakkudes
oma remonditöökojas käsitöö jaoks oluliste, ent kallite esemete remonti taskukohaste hindadega ning
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aidates seeläbi inimestel oma armastatud tegevust ja
projekte jätkata.
Üks suurimaid probleeme soolise palgalõhe puhul on
lastehoiu küsimus[8] ja Emma on ema, kes peab oma
ettevõtet.
Palgaerinevus on suurim kõrgharidusega inimeste
puhul, kuid tema oskusi enam koolides ei õpetata,
mistõttu on need väga nõutud.
Ta on leidnud tasakaalu oma elu ja töö vahel
ettevõtjana ning kavatseb lähiaastatel palgata lisatööjõudu, kui nõudlus kasvab.
Üks viis klaaslae purustamiseks on see, et naised ehitavad uusi lagesid.
Emma ei ehita lage, kuid tal on oma õmblusmasinate
parandamise töökoda ja tal on vastavate oskuste ja
kirega valdkonna vastu aastakümnete pikkune kogemus. Ettevõtlus on midagi, mis ei ole tulnud loomulikult, vaid ta on ettevõtjaks kasvanud õppimise ja
klientide leidmise kaudu.
Emmal on kliente üle kogu Liverpooli linna ja ta tahab
olla SEE Merseyside'i õmblusmasinate parandamise
töökoda. Tal on olnud kliente Lancashire'ist, Manchesterist ja Walesist ning päringuid üle kogu riigi ning ta
ootab huviga oma äri laienemist!
Allpool saate temast rohkem teada:
Veebileht: http://www.edsewingmachines.co.uk/
Instagram: @liverpoolsewingmachines
Facebook:
https://www.facebook.com/edsewingmachinerepairs
4. Pärast artikli lugemist vastab osaleja järgmistele
küsimustele:
a. Nimetage üks tsitaat Emma Dwyerilt.
b. Nimetage üks loo autori oma arvamus.
c. Kus on autor viidanud välisartiklile?
d. Milline tsitaat on prognoos ja milline tsitaat
kajastab teaduslikke andmeid?
e. Kus on autor kasutanud statistikat?
Tagasiside ja nõuanded
Juhendaja võib leida ka mõne teise artikli, mis sobib
tegevuse eesmärgi ja vajadustega, ning koostada sellega seotud küsimused vastavalt artiklile.

[1] The New York Times, More Men Reach for Sewing Machines,
https://www.nytimes.com/2020/12/09/fashion/sewing-patterns.html
[2] Lifestyle, Coronavirus: Sewing and knitting sales booming as Britain
gets crafty at home, by Emily Jupp, March 24, 2020
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/coronavirus-social-distancing-self-isolation-sewing-knitting-sales-increase-411331
[3] World Health Organisation, COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide, March 2,
2022,
https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide
[4] The Guardian, The calming effects of sewing can help people express and heal themselves , by Clara Hunter, February 23, 2019

Eesmärk: prioriteetide seadmise tehnika
kasutamine. Osalejad määravad erinevatele
nimekirjas olevatele esemetele teatud väärtuse,
kasutades 100 sümboolset eurot.
Vajadused: pliiats, paber.
Aeg: Sõltuvalt nimekirja pikkusest ja grupi
suurusest võib kuluda kuni 45 minutit (otsused
kulutatud raha kohta ja mõtisklused mängu
tulemuste üle).
Grupi suurus: 3–5 osalejat.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/23/the-calming-effects-of-sewing-can-help-people-express-and-calm-themselves
[5] SEW, The Rise of Millennial Sewing, by Shaina Mack,
https://www.sewmag.co.uk/blog/the-rise-of-millennial-sewing
[6] PSCI, The impact of fast fashion on the environment, by Ngan Le,
July 20, 2020
https://psci.princeton.edu/tips/2020/7/20/the-impact-of-fast-fashionon-the-environment
[7] Market Watch, Sewing Machines Market In 2022 with a CAGR of %
: Share, Industry Size, Key Major Challenges, Drivers, Growth Opportunities Analysis Forecast 2025 with Top Countries Data, May 23, 2022

Tegevused samm-sammult
1. Koostage nimekiri esemetest, mis tuleb seada tähtsuse järjekorda. Need kantakse maatriksisse/tabelisse koos kahe teise veeruga: kulutatud summad ja
põhjendus:
Esemed / teemad

Summad (EUR)

Miks?

https://www.marketwatch.com/press-release/sewing-machines-market-in-2022-with-a-cagr-of-share-industry-size-key-major-challenges-drivers-growth-opportunities-analysis-forecast-2025-with-topcountries-data-2022-05-23#:~:text=The%20Global%20Sewing%20
Machines%20market%20is%20anticipated%20to,is%20expected%20
to%20rise%20over%20the%20projected%20horizon.
[8] The New York Times, The Gender Pay Gap Is Largely Because of
Motherhood,
https://www.nytimes.com/2017/05/13/upshot/the-gender-pay-gapis-largely-because-of-motherhood.html

GRUPITASAND
1. tegevus: 100-euro mäng 16

2. Alustage tegevust, esitades osalejatele väljakutse:
Neil on kokku 100 eurot, et osta erinevaid nimekirjas olevaid esemeid. Kogused jaotatakse tähtsuse
järjekorras ja need tuleb valida kogu grupi poolt.
Kogused ei tohi põhineda esemete tegelikul maksumusel (nende maksumus tegelikus elus). Mängu
põhiprintsiip põhineb olulisuse mõistel.
Esemete loetelu:
1. Kaamera
2. Nutitelefon
3. Juurdepääs internetile
4. SMS
5. Solitaire’i mäng
6. Kassettmakk
7. Tikud
8. Lamp koos patareidega

16 Gray Brown Macanufo, Game storming: Jouer pour innover. Pour
les innovateurs, les visionnaires et les pionniers, Diateino, published in
2014, p.231.

Kui maatriks/tabel on valmis, paluge osalejatel selgitada oma otsuseid ja põhjendusi. Oluliste punktide väljavalimise ja tähtsuse järjekorda seadmise
teel saab maatriksit seejärel kasutada võrdlusena
tulevaste projektiotsuste tegemisel.
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2. tegevus:
Ürituse eelarve planeerimine 17

Näide :
Esemed
/ teemad

Summad
(EUR)

Juurdepääs
internetile

18.00

Et teisi hoiatada ja
abi paluda.

Tikud

6.50

Et oleks võimalik
kergesti tuld teha.

Nutitelefon

55.0

Et võtta ühendust
hädaabiga.

SMS

7.50

Abi hädaolukorras.

Kaamera

5.25

Et dokumenteerida
kindlustusjuhtumi
tarvis.

Solitaire’i mäng

0.75

Et vähendada
stressi

Kassettmakk

3.00

Et salvestada
intervjuusid, kui on
juhtunud katastroof.

Lamp koos pata- 4.00
reidega

Miks?

Et oleks võimalik
pimedas liikuda.

Tagasiside ja nõuanded
• Juhendajad peaksid tagama, et osalejad mõistaksid,
et hindu ei tohiks kasutada tegelikus elus, vaid need
tuleks määrata vastavalt objekti kasutamise tähtsusele.
• Juhendajad ei tohi tagasiside käigus anda hinnanguid, vaid ütlema rühmadele, kas nende vastused
on asjakohased või mitte. Seejärel võivad nad näidata eeltoodud näidet.
• Juhendaja võib muuta nimekirjas olevaid punkte ja
ka nende taga olevat lugu. Näiteks võib taustalugu
olla seotud looduses ellujäämisega või igapäevaeluga ja esemetega, mida nad igapäevaselt kasutaksid.
Oluline on, et nad töötaksid meeskonnana, lepiksid
kokku prioriteetides, mida rühmas arutatakse, ja
oskaksid oma valikuid selgitada.

Eesmärk: osalejatel palutakse koostada ja kokku
leppida ürituse korraldamise eelarve.
Vajadused: paber, pliiats, väljaprinditud infoleht.
Aeg: 2 tundi
Rühma suurus: 6 osalejat ühes rühmas

Tegevused samm-sammult
1. Iga osaleja saab infolehe erineva teabega:
• 1 info programmi kohta
• 1 info ruumirendi kohta (päevade arv * iga päeva
hind jne)
• 1 info toitlustamise kohta (toitude arv * inimeste
arv jne)
• 1 info inimeste arvu kohta päevade lõikes
• 1 info turunduseelarve kohta (trükkimine, kujundus, piletite trükkimine)
• 1 info transpordi kohta (inimeste arv * vajalik
transpordivahend…)
Näide ühe ürituse kohta:
Festivali kava:
Teatrisaali rent
• 1 õhtune etendus
• 50 EUR õhtuse eten+ 2 pärastlõunast
duse eest
etendust
• 300 EUR pärastlõunase
• tasu korraldajal: 1500
etenduse eest
EUR / etendus
Toitlustus 15 trupiliikmele, restoran võtab
tasu:
• 20 EUR inimese kohta
lõunasöögi eest
• 30 EUR õhtusöögi
eest

17 Jousse, N. (2020). Le grand livre des jeux de formation. Eyrolles, lk
230-234.
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Majutus (läbiräägitud
miinimumini äärelinnas
asuvas hotellis):
60 EUR öö koos hommikusöögiga inimese
kohta.

Trükkimine:
• Piletid (100 EUR etenduse kohta),
• 200 plakatit (1200
EUR)

Väikebussi rentimine
trupile festivali ajaks: 250
EUR 24 tunni eest, piiramatu sõiduaeg.
Ärasõit viimasele etendusele järgneval hommikul
(ilma miniautota).

2. Andke kõigile osalejatele kirjeldus (esinemispäevade
arv). See kirjeldus võib rühmatööde lõikes erineda.
Igaüks arvutab välja iga kategooria jaoks vajaliku eelarve ja seejärel lepivad kõik kokku lõplikus eelarves,
mis vastab eraldatud kogurahastusele. Kui eelarve
ei ole piisav või tekib mõni muu probleem, püüdke
jõuda kokkuleppele.
ERISUS: Juhendaja võib anda osalejatele ülesande
tegemisel ajal takistusi.
Näiteks:
• Trupis on kaks taimetoitlast ja taimetoit maksab
2 eurot rohkem.
• Kolmandal päeval läheb väikebuss katki, peame
leidma teise transpordivahendi.
3. Iga rühm selgitab saadud tulemust.
Tagasiside ja nõuanded
• Mängu saab mängida mitu korda, muutes etenduste
arvu.
• Juhendajad ei tohiks tagasiside käigus anda hinnanguid, vaid ütlema rühmadele, kas nende vastused on
asjakohased või mitte. Seejärel võivad nad näidata
eeltoodud näidet.
• Juhendajad peavad hindama, kas nad saavad teha
muudatusi (anda takistusi või erisusi) või mitte. Kui
rühmad on juba tegevusega hädas, siis ärge muudatusi tehke.

3. tegevus: Psühhomeetrilised testid

Eesmärk: mõõta osalejate mõtlemisoskust ning
mõistmis- ja loogikaoskust.
Vajadused: näited psühhomeetriliste testide
kohta.
Aeg: juhendajad võivad määrata igale vastusele
ajalise piirangu. Tehke 5–10 tegevust.
Grupi suurus: 2 osalejat
Tegevused samm-sammult
1. Leidke psühhomeetrilised testid. Mõned neist on
tasuta kättesaadavad internetis või vastavates raamatutes. Vaata ingliskeelseid näiteid siit:
• Mercer Mettl
https://mettl.com/en/psychometric-tests/#:~:text=Psychometric%20tests%20are%20assessment%20
tools,a%20suitable%20career%20or%20role.

• Practice Aptitude Tests
https://www.practiceaptitudetests.com/free-aptitude-tests/

2. Moodustage rühmad, andke neile ülesanne ja aega
selle täitmiseks. Osalejad võivad üksteist paarikaupa lahenduse leidmisel aidata.
3. Kui kõik rühmad on lõpetanud, annavad juhendajad
igale rühmale vastused ja selgitused.
Tagasiside ja nõuanded
• Eesmärk ei ole mitte välja selgitada, kes vastab kõige
paremini, vaid võimaldada osalejatel arendada loogilist mõtlemist.
• Pole vaja ära märkida või jälgida, kas kõik osalejad
teevad kõike õigesti. Kogu mõte on selles, et nad lahkuksid koos selgitusega.
• Seda tüüpi tegevust pakutakse konkurssidel või intervjuudel teatud ametikohtadele, seega on asjakohane seda käsitleda, et osalejad saaksid selleks valmistuda.
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Digipädevus
Digipädevus hõlmab digitehnoloogiate enesekindlat,
kriitilist ja vastutustundlikku kasutamist nii õppimisel,
tööl kui ühiskondlikus elus. See hõlmab teabe- ja andmetöötlusoskust, suhtlemist ja koostööd, meediapädevust, digitaalse sisu loomist (sealhulgas programmeerimist), turvalisust (sealhulgas digitaalset heaolu
ja küberturvalisusega seotud pädevusi), intellektuaalomandiga seotud küsimusi, probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist.

2. tegevus: LinkedIni profiili loomine

INDIVIDUAALNE TASAND
1. tegevus:
Digioskuste interaktiivne esitlemine
Eesmärk: digitaalsete teadmiste ja oskuste kasutamine
Vajadused: juurdepääs arvutile ja internetile
Aeg: 1–2 tundi

Tegevused samm-sammult
1. Osalejatel palutakse luua interaktiivne digitaalne
esitlus oma õpirände kogemusest. See võib olla
PowerPoint esitlus, video või mõni muu digitaalne
esitlus. Eesmärk on teha ülevaade ja jagada oma
õpirände kogemust teiste osalejatega.
Tagasiside ja nõuanded
• Juhendaja võib tutvustada osalejatele erinevaid platvorme või pakkuda ideid, kuidas sellist esitlust saab
teha.
• Juhendaja võib valida ka ühe vormi, mille alusel esitlus toimub ja mida osalejad peavad kasutama.

Eesmärk: luua LinkedIni profiil, mis kajastab isiku
oskusi ja kogemusi ning näitab selgelt, millist tüüpi
vabatahtliku töö võimalusi ta otsib. Profiil peab
tõhusalt esile tooma osalejate isiklikud pädevused
ja võimaldama neil alustada professionaalse võrgustiku arendamist.
Vajadused: iga osaleja loob LinkedIn`i profiili ja
seadistab nii, et sellel oleksid eeltoodu jaoks sobivad filtrid.
Aeg: 2 tundi
Grupi suurus: individuaalne või väike grupp.
Tegevused samm-sammult
1. Osalejad vaatavad läbi mitmeid teisi olemasolevaid
LinkedIni profiile ja teevad kindlaks igaühe tugevad
ja nõrgad küljed.
2. Töötage välja mall, mis hõlmab:
• hariduskogemust,
• töökogemust,
• vabatahtlikku ja muud tegevust,
• põhioskusi,
• isikuomadusi,
• väärtusi ja eetikat.
3. Viige läbi sisuline üks ühele arutelu, et olla kindel,
et osaleja mõistab ülesannet ning tunneb end selle
täitmisel mugavalt.
4. Osalejad peavad tegema endast sobiva profiilipildi.
5. Profiil tuleb koostada ja seejärel toimetada, et selle
mõju nende profiili lugejatele oleks võimalikult suur.
6. Osalejatel palutakse määratleda viis punkti iga
rubriigi kohta (vastavalt eeltoodud 2. punktile),
näiteks:
• Haridus: läbitud õpingud ajalises järjekorras alustades kõige viimasest.
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• Töökogemus: tööandja, amet, kuupäevad, peamised ülesanded, peamised saavutused.
• Seotud vabatahtlikud ja muud tegevused
- Mida tehti?
- Kes ja kuidas sellest kogukonnas kasu sai?
- Mida õpiti enda kui indiviidi kohta?
- Kuidas see aitas kaasa nende senisele teekonnale?
• Võtmeoskused (mida nad pakuvad seoses
konkreetsete rollidega).
• Isikuomadused (mida nad annavad organisatsioonile ja meeskonnale (kes nad on ja mida nad
teevad)).
• Väärtus ja eetika
- Mis on nende jaoks oluline ja kuidas see on
seotud nende poolt otsitava töökoha ja organisatsiooni tüübiga?
- Osalejatel on loominguline kontroll oma LinkedIni profiili üle, sealhulgas kujunduse, piltide
ja kirjatüüpide üle.
- Kui osaleja on oma LinkedIni profiili valmis
saanud, esitab ta selle juhendajale ja nad arutlevad selle sisu üle.
- Arutelu hõlmab ka seda, kellega osaleja jagab
oma profiili, et hinnata selle sobivust, nt üks
projektipartneritest, kes annab tagasisidet ja
konstruktiivseid kommentaare selle kohta,
kuidas seda saab parandada nii sisu kui ka välimuse osas, jällegi selleks, et suurendada mõju
ja äratada profiili vaatajate tähelepanu.
Tagasiside ja nõuanded
• Vastastikune arutelu teadmiste ja kogemuste kohta
LinkedIni kasutamisel ning olemasolevate näidisprofiilide läbivaatamine – väga kasulik.
• Osalejaid julgustatakse olema keskendunud, kuid
loovad ja mõtlema profiili toonile sama palju kui
selle sisule. Profiili eesmärk on kaasata, mitte ainult
teavitada.
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Näited LinkedIni profiilidest

Kuvatõmmis 1: LinkedIn, LinkedIn Tips to Keep Your Profile Fresh, Charu
Jangid, 12. aprill 2018,
https://blog.linkedin.com/2018/april/12/linkedin-tips-to-keep-yourprofile-fresh.

Kuvatõmmis 2: BizAtomic, Biz Tips: Septembre 11, 2021,
https://bizatomic.net/biz-tips-how-to-add-job-preferences-to-your-linkedin-profile/.

3. tegevus: digitaalse profiili loomine

kirjatüüpide ja kujunduse üle. Kui osaleja on oma
profiili valmis saanud, esitab ta selle juhendajale
ja nad arutlevad selle sisu üle. Arutelu hõlmab ka
seda, kellega osaleja jagab oma profiili, näiteks vastuvõtva organisatsiooniga, kelle juures ta ehk soovib
töötada vabatahtlikuna.
Tagasiside ja nõuanded
• Osalejad vajavad aega, et mõtiskleda ja kaaluda oma
üheleheküljelise profiili sisu; esialgu võib olla raske
ideid välja mõelda, arutelu on väga oluline.
• Loovust tuleks julgustada; see profiil esindab seda.

Eesmärk: üheleheküljeline profiil koondab kogu
olulise teabe inimese kohta ühele paberilehele
kolme lihtsa pealkirja alla:
• mida inimesed minu puhul hindavad,
• mis on minu jaoks oluline ja
• kuidas mind kõige paremini toetada.
Osalejatel soovitatakse lisada pilt endast või pilt,
mis kujutaks midagi, näiteks rand, lipp või loom.
Vajadused: juurdepääs arvutile ja internetile.
Aeg: 1 tund

Tegevused samm-sammult
1. Paluge osalejatel luua üheleheküljelise profiili mall
lehel canva.com.
2. Mudeli kujundus peaks sisaldama kolme pealkirja:
a. mida inimesed minu puhul hindavad,
b. mis on minu jaoks oluline ja
c. kuidas mind kõige paremini toetada.
3. Viiakse läbi sisuline üks ühele arutelu, et iga
osaleja mõistaks ülesannet ja tõesti tunneks end
selle täitmisel mugavalt. Näiteks võib mõnele
olla keeruline tuvastada, mida teised neis hindavad. Vestluse kaudu võib hakata esile kerkima
rohkem ideid.
4. Osalejatel palutakse lisada oma pilt.
Selgitage osalejatele, et kogu teave peab sisalduma
ühel leheküljel; see eeldab digitaalset oskust ja esitlusoskust, et jagada teistega oma isiklikku profiili.
5. Osalejatel palutakse määratleda viis punkti rubriigi
kohta. Näiteks:
• Mida inimesed minu juures hindavad? (suuremeelsus, mõistmine, suhtlemine, empaatiavõime, vastutulelikkus)
• Mis on minu jaoks oluline? (pere, sõbrad, töö,
reisimine, muusika)
• Kuidas mind kõige paremini toetada? (kuulamine,
rääkimine, emotsionaalne toetus, tunne, et mind
väärtustatakse, iseseisvuse võimaldamine).
6. Osalejatel on loominguline kontroll oma üheleheküljelise profiili üle, sealhulgas värvide, piltide,

Üheleheküljelise profiili inglise keelne näide

Kuvatõmmis 3: Special Needs Jungle, Using One Page Profiles for your
special needs child, Debs Aspland, 17. veebruar 2014,
https://www.specialneedsjungle.com/one-page-profile-can-improvespecial-needs-childs-life/
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GRUPITASAND
1. tegevus: Vajaliku teabe leidmine
Eesmärk: olukorra lahendamine ja vajaliku teave
leidmine
Vajadused: markerid, paberitega tahvel.
Aeg: 45 minutit
Rühma suurus: 2–4 osalejat igas rühmas, 3–4
rühma.

Tegevused samm-sammult
1. Juhendaja jagab osalejad rühmadesse ja esitab
küsimuse: „Kui te peaksite broneerima arsti vastuvõtuaja internetis, milliseid tehnoloogilisi samme
peaksite selleks tegema?
Oletame, et olete kahjuks murdnud oma pahkluu.
Kuidas te telliksite tehnoloogia abil toidukaupu ja
laseksite need koju toimetada?
Milliseid tehnoloogilisi samme te teeksite (rakendus? veeb?)?“
2. Rühmad peavad koostama Exceli faili, milles on kirjas, kui palju maksab majapidamine kahele inimesele.
Kulud peavad jääma 2000 euro suuruse igakuise
eelarve piiridesse ning sisaldama üüri, kommunaalmakseid, toitu, kütet, vett, autoliisingut, kütust ja
kindlustust nii eluasemele kui ka auto jaoks.
Kui teil ei ole võimalik grupis Exceli faili teha, siis
mida peaksite selle koostamiseks ette võtma, et see
eelmainitud infoga Excel valmiks?
Tagasiside ja nõuanded
Ülesanne võib olla lahenduse leidmine kas koduriigi
või välisriigi kontekstis, kus õpiränne toimus.
Viimasel juhul peaksid kõik osalejad, kes kuuluvad samasse gruppi, olema teinud õpirännet samas välisriigis.

2. tegevus:
Veebipõhise
teabe õiguspärane
kasutamine 18

Eesmärk: teadvustada ja õppida eetilisi ja õiguslikke küsimusi, mis on seotud juurdepääsuga
(peamiselt veebipõhisele) teabele ja selle teabe
kasutamisega.
Mõista internetis leiduva infoga (nt fotodega)
seotud autoriõiguste eiramise tagajärgi. Pääseda
ligi ja kasutada korrektselt litsentseeritud teavet,
näiteks fotosid ning viidata teiste poolt loodud sisu
kasutamisel autori(te)le ja maksta autoritasu (kui
see on ette nähtud).
Vajadused: juurdepääs arvutile / nutitelefonile.
Aeg: esimene osa (25 minutit), teine osa (30
minutit), kolmas osa (20 minutit), neljas osa (35
minutit).
Rühma suurus: 3 osalejat

Tegevused samm-sammult
1. Esimene osa
• Jagage osalejad kolmeliikmelisteks meeskondadeks ja öelge neile, et iga meeskond peab selle
õpitoa jaoks tegema postituse Facebooki gruppi,
kuhu nad kõik kuuluvad. Loo võtmesõnad on:
kook, riigipüha ja riigilipp.
Nad peavad kasutama ühte või mitut fotot, mille
nad leiavad internetist, ja lisama postitusse sõnumi, mis ütleb midagi leitud foto kohta.
• Tegevuse lõpus kontrollige meeskondade postitusi. Paluge igal meeskonnal öelda, kust nad foto
said ja seejärel kontrollige koos nendega, kas
nende kasutatud foto on litsentsiga kaitstud.
• Arutlege koos osalejatega, millised on litsentsiga
kaitstud fotode ilma loata või maksmiseta kasutamise tagajärjed.
2. Teine osa
• Räägi osalejatele lugu 24 000 euro teenimisest
Norra riigipüha koogipildist. 2014. aastal tegi
Norra blogija Anne Brith Davidsen Norra riigipühaks traditsioonilise tordi ja pani foto sellest internetti.
Tort ja foto nägid nii isuäratavad välja, et kõik
hakkasid seda fotot internetis kasutama, sealhul18 IT-oskused. Skill IT for Youth Digitaalsete ja tulevikuoskuste integreerimine noorsootöösse
https://digipathways.io/workshop/own-it/
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gas suured kauplused.
Alates 2014. aastast kasutavad inimesed ja
ettevõtted seda fotot endiselt, arvestamata Anne
Brithi foto autoriõigusega.
Seepärast saadab blogija sellest ajast alates arve
kõigile, kes kasutavad tema pilti ilma õigusi ostmata. Seni on ta teeninud üle 24 000 euro.
Loe kogu lugu (kui sa ei oska norra keelt, võta
appi Google Translate või DeepL tõlkemootor)
siin.
• Seejärel tutvustage osalejatele autoriõiguste õiguslikku raamistikku ja litsentsiliike; andke neile
ka näiteid allikatest, kust nad saavad leida tasuta
litsentsiga fotosid või Creative Commons litsentsiga fotosid, näiteks Google Image otsing, Flickr,
Spark või Canva andmebaasid. Juhendage neid
ka selle kohta, kuidas nad peaksid nende fotode
autorlust märkima.
3. Kolmas osa
• Paluge osalejatel töötada oma kolmeliikmelistes
meeskondades välja fotolugu Adobe Sparki abil.
Nad peavad oma Sparki lehel kasutama vähemalt
kolme fotot Adobe Sparki andmebaasist. Loo
võtmesõnad on: sõbrad, reis ja õnn.
4. Neljas osa
• Meeskonnad näitavad oma koostatud lehekülgi
kogu rühmale. Lõpetage õpituba, paludes osalejatel nimetada peamisi asju, mida nad õppisid
teabe kasutamise ja veebipõhise juurdepääsu
õiguslikest ja eetilistest küsimustest.
Tagasiside ja nõuanded
Teise osa näidislugu võib muuta, samuti võib muuta
esimeses ja neljandas osas kasutatud märksõnu.

3. tegevus:
Ülevaatliku digitaalse profiili koostamine ühe
linna kohta
Eesmärk: koostada üheleheküljeline linnaprofiil, mis sisaldab põhiteavet valitud linna kohta.
Eesmärk on kasutada digitaalset oskust ja motiveerima teisi osalejaid seda linna külastama.
Vajadused: juurdepääs arvutile ja internetile, valitud profiil keskkonnas Canva
Aeg: 1 tund ja 30 minutit
Grupi suurus: 2–5 osalejat

3. Malli kujundus peaks sisaldama kolme pealkirja teemadel:
• Mis teeb selle linna külastamisväärseks?
• Kuhu selles linnas minna?
• Mille poolest on see linn tuntud?
Paluge osalejatel määrata rühmasisesed rollid ja
vastutusalad. Näiteks kaks inimest rühmas uurivad
ja koguvad teavet valitud linna kohta. Kaks vastutavad kujunduse eest ja teised visuaalse identiteedi
eest.
4. Juhendaja selgitab osalejatele, et kogu teave peab
sisalduma ühel leheküljel. See eeldab digitaalset oskust ja esitlusoskust, et jagada teistega oma
linnaprofiili. Osalejatel on loominguline kontroll
linnaprofiili üle, sealhulgas värvide, piltide, kirjatüüpide ja kujunduse üle.
5. Iga rühm määratleb viis punkti rubriigi kohta. Näide
Liverpooli kohta:
• Mis teeb selle linna külastamisväärseks? inimesed, jalgpall, muusika, kultuur, kunst.
• Kuhu selles linnas minna? - Royal Albert Dock,
Liverpooli jalgpalliklubi, The Cavern, Sefton Park,
Baltic Market.
• Mille poolest on see linn tuntud? - jalgpall, ilusad
ehitised, muusikaajalugu, merendusajalugu, linnaruumi rohealad.
6. Kui kõik rühmad on oma üheleheküljelise profiili
Canvas valmis saanud, palub juhendaja osalejatel
seda teistele rühmadele tutvustada. Igal rühmal on
3–4 minutit aega oma profiili esitlemiseks. Teised
rühmad võivad kommenteerida. Juhendaja võib
anda tagasisidet tehniliste üksikasjade, loovuse, detailide ja muude profiili osade kohta, mis tunduvad
olulised. Tehtud töid ei tohi kritiseerida, vajadusel
anda konstruktiivset kriitikat, et osalejad teaksid,
kuidas teatud asju järgmisel korral paremini teha.
Tagasiside ja nõuanded
• Igal rühma liikmel peab olema oma roll ja vastutusala ning ta peab koordineerima teatud tegevusi, et
töötada ühe linna üheleheküljeline profiil.
• Tuleks julgustada loovat lähenemist; profiil esindab
osalejate valitud linna.

Tegevused samm-sammult
1. Jagage osalejad rühmadesse.
2. Laske igal rühmal Canva alla laadida, valida üks Euroopa linn ja luua üheleheküljeline linnaprofiili mall
(canva.com).

53

Kokkuvõte
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Õpirände väärtustamise ja
hindamise õpitoa kokkuvõte
Pärast erinevate pädevuste läbimist ning omandatud
oskuste ja teadmiste hindamist peaks juhendaja tegema õpitoast kokkuvõtte. Oluline on tuua välja kõik pädevused, mida õpitoa käigus hinnati ning lasta osalejatel
jagada oma mõtteid ja tundeid õpitoa ja hiljutise õpirände kogemuse isikliku hindamisprotsessi kohta.
Soovitatav on teha lühike tagasisidering ja küsida igalt
osalejalt, kuidas nad end seoses õpitoa ajal tehtud tegevustega tunnevad. Kas nad tunnevad, et tegevused
aitasid neil mõista ja hinnata õpirände käigus arendatud
pädevusi? Millisel viisil? Millised oskused ja teadmised
arenesid nende õpirände käigus kõige rohkem? Millised oskused ja teadmised oleksid nende arvates võinud õpirände jooksul rohkem areneda? Millist oskust
oli õpirände ajal kõige raskem omandada? Millised
oskused/teadmised/pädevused olid kõige olulisemad,
mida õpirände ajal arendada ja mis oleksid kodumaal
tööalaselt kõige kasulikumad?
Oluline on panna osalejad mõistma, väärtustama ja
hindama oskusi ning teadmisi, mis nad on õpirände käigus omandanud.

Järgnevalt on ära toodud kaks tegevust, mida
võib teha õpitoa lõpus.
Kõige väärtuslikumad oskused/teadmised
Juhendaja annab kõigile osalejatele märkmepaberid
ja palub kirjutada üles pädevus, mida nad kõige rohkem arendasid, või omandatud oskused/teadmised,
mille arendamist nad kõige rohkem hindavad/väärtustavad. Juhendaja palub kirjutada üles valitud pädevuse
oskused/teadmised. Rõhutada tuleks enda jaoks kõige
olulisemat. Kui osalejatele on antud aega ülesande täitmiseks ja nad on valmis oma mõtteid jagama, siis palub
juhendaja igal osalejal kirjeldada omandatud oskusi/
teadmisi ning teised osalejad peavad ära arvama ja valjusti ütlema, millisest pädevusest too räägib. Käesoleva
dokumendi lõpus (lisa 4) on kokkuvõtlik tabel praktiliste
näidetega kaheksa Euroopa võtmepädevuse kohta, mida
juhendaja võib kasutada selle tegevuse toetuseks.
Hindamisvorm
Juhendaja saab paluda kõigil osalejatel täita hindamisvormi, kus osalejad hindavad muutusi erinevates võtmepädevustes. Alusmaterjalina saab kasutada tabelit,
kus on välja toodud praktilised näited Euroopa kaheksa
võtmepädevuse kohta (Lisa 4).

Õpirände väärtustamise ja
hindamise õpitoa juhendi kokkuvõte
Õpirände väärtustamise ja hindamise õpitoa juhend on
välja töötatud selleks, et jälgida osalejate järelmeetmete
tõhusust pärast õpirändest tagasipöördumist ja tugevdada rahvusvahelise õpirände eeliseid täiskasvanuhariduse
valdkonna töötajate jaoks. Juhend annab täiskasvanuhariduse töötajatele teavet ja/või metoodikat väärtustamise
ja hindamise õpitubade korraldamiseks pärast osalejate
tagasipöördumist saatjariiki.
Väärtustamise ja hindamise protsess on jagatud kaheksaks kategooriaks vastavalt kaheksale Euroopa Liidu poolt
määratletud Euroopa võtmepädevusele:
1. Kirjaoskus
2. Mitmekeelsus
3. Isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus
4. Kodanikuteadlikkus
5. Kultuuriteadlikkus ja väljendusoskus

6. Ettevõtluspädevus
7. Matemaatiline pädevus ja pädevus loodusteaduste,
tehnoloogia ja inseneriteaduste valdkonnas
8. Digipädevus
*Väärtustamise ja hindamise protsessi läbimisel on kasulik hoida
käepärast Mobility+ pädevuste käsiraamat.

Loodetavasti toetab see juhend täiskasvanuhariduse töötajaid õpirände väärtustamise ja hindamise õpitubade
korraldamisel ning aitab osalejatel selle kaudu hinnata
oma kogemusi ning õpirände käigus omandatud oskusi
ja teadmisi. Juhend võib toetada ka õpirändes osalenud
inimesi, et nad leiaksid omandatud teadmistele ja oskustele kasutust tulevases töökeskkonnas. Oluline on, et kõik
osalejad hindaksid õpirände käigus omandatud oskusi ja
teadmisi, oskaksid neid kasutada oma igapäeva- ja/või
tööelus ning väärtustaksid ja hindaksid oma õpirände kogemust.
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Lisa 1. Reeglid mängule
„VIIS TIHI“
Kaardimäng, mida on lihtne õppida ja mängida

1. VERSIOON

Kaardid

Mänguks on vaja 28 kaarti: kaardid igast mastist vahemikus 2–7 ja äss.
Äss on nõrgim kaart.

Mängijad

Ühe laua kohta on tavaliselt 3 kuni 4 mängijat.

Kaartide jagamine

Üks mängija segab kaardid ja jagab need ükshaaval välja.
Iga mängija saab 4–7 kaarti, olenevalt sellest, kui palju mängijaid on.

Mängu alustamine

Esimesena mängib see, kes on jagajast vasakul.
Teised panevad igaüks kordamööda ühe kaardi maha.
Need kaardid koos moodustavad nn tihi.
On võimalik, et mõnel mängijal ei jää viimaseks tihiks ühtegi kaarti.

Tihide võtmine

See, kes on kõige kõrgema kaardi välja mänginud, võtab tihi ja paneb selle enda kõrvale.

Järgmine voor

Järgmist vooru alustab see, kes võttis tihi.
Seda korratakse, kuni kõik kaardid on otsas.

Mängukäik

See, kes alustab vooru, võib mängida mistahes masti kaarti.
Teised mängijad peavad järgima st. mängima sama masti kaarti, kui neil on selline.
Kui mängijal ei ole sama masti kaarti, mängib ta mis tahes muu kaardiga.
Tihi võidab mängija, kes käis välja kõrgeima kaardi, mis oli samast mastist nagu esimene kaart.

Trump

Selles mängus ei ole trumpi.

Mängu lõpp

Mäng lõpeb, kui kõik kaardid on otsas.
Mängu võidab mängija, kellel on kõige rohkem tihisid. Mängija, kellel on kõige vähem
tihisid, kaotab.
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„VIIS TIHI“
Kaardimäng, mida on lihtne õppida ja mängida

2. VERSIOON

Kaardid

Mänguks on vaja 28 kaarti: kaardid igast mastist vahemikus 2–7 ja äss.
Äss on kõige tugevam kaart.

Mängijad

Ühe laua kohta on tavaliselt 3 kuni 4 mängijat.

Kaartide jagamine

Üks mängija segab kaardid ja jagab need ükshaaval välja.
Iga mängija saab 4–7 kaarti, olenevalt sellest, kui palju mängijaid on.

Mängu alustamine

Esimesena mängib see, kes on jagajast vasakul.
Teised panevad igaüks kordamööda ühe kaardi maha.
Need kaardid koos moodustavad nn tihi.
On võimalik, et mõnel mängijal ei jää viimaseks tihiks ühtegi kaarti.

Tihide võtmine

See, kes on kõige kõrgema kaardi välja mänginud, võtab tihi ja paneb selle enda kõrvale.

Järgmine voor

Järgmist vooru alustab see, kes võitis ringi.
Seda korratakse, kuni kõik kaardid on otsas.

Mängukäik

See, kes alustab vooru, võib mängida mis tahes masti kaarti.
Teised mängijad peavad järgima st mängima sama masti kaarti, kui neil on selline.
Kui mängijal ei ole sama masti kaarti, mängib ta mis tahes muud kaarti.
Tihi võidab mängija, kes käis välja kõrgeima kaardi, mis oli samast mastist nagu esimene kaart.

Trump

Poti on trump. Kui mängijal ei ole soovitud masti kaarti, võib ta mängida trumbiga.
Seda nimetatakse „trumpamiseks“.
Kõige kõrgem mängitud poti võidab ringi.

Mängu lõpp

Mäng lõpeb, kui kõik kaardid on otsas.
Mängu võidab mängija, kellel on kõige rohkem tihisid. Mängija, kellel on kõige vähem
tihisid, kaotab.
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3. VERSIOON

Kaardid

Mänguks on vaja 28 kaarti: kaardid igast mastist vahemikus 2–7 ja äss.
Äss on kõige tugevam kaart.

Mängijad

Ühe laua kohta on tavaliselt 3 kuni 4 mängijat.

Kaartide jagamine

Üks mängija segab kaardid ja jagab need ükshaaval välja. Iga mängija saab 4–7 kaarti,
olenevalt sellest, kui palju mängijaid on.

Mängu alustamine

Esimesena mängib see, kes on jagajast vasakul.
Teised panevad igaüks kordamööda ühe kaardi maha.
Need kaardid koos moodustavad nn tihi.
On võimalik, et mõnel mängijal ei jää viimaseks tihiks ühtegi kaarti.

Tihide võtmine

Kõige kõrgema kaardi välja mänginud isik võtab tihi ja paneb selle enda kõrvale.

Järgmine voor

Järgmist vooru alustab see, kes võttis ringi.
Seda korratakse, kuni kõik kaardid on otsas.

Mängukäik

See, kes alustab vooru, võib mängida mis tahes masti kaarti.
Teised mängijad peavad järgima st mängima sama masti kaarti, kui neil on selline.
Kui mängijal ei ole sama masti kaarti, mängib ta mis tahes muud kaarti.
Tihi võidab mängija, kes käis välja kõrgeima kaardi, mis oli samast mastist nagu esimene kaart.

Trump

Ruutu on trump. Kui on tema kord, võib mängija otsustada mängida ruutuga, isegi kui
tal on soovitud masti kaart.
Seda nimetatakse „trumpamiseks“. Kõige kõrgem mängitud ruutu võidab ringi.

Mängu lõpp

Mäng lõpeb, kui kõik kaardid on otsas.
Mängu võidab mängija, kellel on kõige rohkem tihisid.
Mängija, kellel on kõige vähem tihisid, kaotab.
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Lisa 2.
„Viis tihi“ turniiri juhised
Teil on aega umbes viis minutit kaardimängu reeglite
uurimiseks ja vajadusel omaette harjutamiseks. Nii harjutamise kui mängu ajal on igasugune suuline ja kirjalik
suhtlus keelatud.
Te võite joonistada või kasutada žeste, kuid te ei tohi
rääkida ega kirjutada.
Te peate mängureeglid selgeks õppima, sest kui viis minutit on möödas, peate väljaprinditud reeglid ära andma. Kui reeglid on kõigilt ära võetud, algab turniir.
Turniir koosneb mitmest voorust. Igas voorus on võitja
ja kaotaja.
Käe võitja on see, kes on kogunud kõige rohkem tihisid.
Kui on mängijaid, kes ei ole vooru lõpuks oma kätt lõpetanud, on võitja see, kes on selle ajani kõige rohkem
tihisid kogunud.
Vooru võitja on isik, kes on vooru jooksul kogunud kõige
rohkem tihisid. Üks voor koosneb mitmest käest.
Iga voor on paar minutit pikk.
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Ringi lõpus vahetavad mängijad laudu. Mängija, kes on
võitnud kõige rohkem tihisid, liigub järgmisesse lauda.
(Näiteks 1. laua võitja liigub 2. lauda.) Vaadake hoolikalt
laua numbreid.
Mängija, kes on kogunud kõige vähem tihisid, läheb
järgmisesse madalaimasse lauda. (Näiteks 3. laua kaotaja liigub 2. lauale.)
Teised mängijad jäävad sinna, kus nad on.
Erandiks on lauad, mille numbrid on kõige suuremad ja
kõige väiksemad. Viimase laua mängija, kes kaotab, jääb
sellesse lauda, nagu ka viimase laua võitja.
Tasavägise mängu tulemus otsustatakse mängijate eesnimede tähestikulise järjestuse alusel.

Lisa 3.
„Viis tihi“ Arutelujuhend
Arutelujuhend
1. etapp: kirjeldus
Võite alustada sellega, et ütlete: „Enne kui me alustame
kogemuse analüüsi, uurime esmalt, mida te mängu ajal
tundsite. Oli see pettumus, rõõm, kurbus, uhkus või midagi muud?“
• Mida te mängimise ajal mõtlesite või tundsite?
• Millised olid teie suurimad pettumused ja/või õnnestumised mängu ajal?
Tõstatub küsimus, kas erinevad rühmad said „Viie tihi“
erinevad versioonid või mitte. Kui see selgub kohe, et
versioonid olid erinevad, siis öelge see välja, kuid ärge
tehke sellest probleemi; uurige muude pettumuste,
edusammude jne kohta. Kuid mõne aja pärast küsige,
kui paljud arvavad, et kõigil olid erinevad versioonid.
Seejärel küsige neilt, kes nii ei arva või kes ei ole kindel,
mis võis veel toimuda. Lõpuks kinnitage tõde, kuid mitte
enne, kui on olnud piisavalt võimalusi alternatiivsete seletuste esile kerkimiseks. Aidake neil mõista, et iga inimene tõlgendas neid väheseid lahknevusi väga erinevalt ja et see põhjustas suurt hämmastust, pettumust,
ebakindlust, kahtlusi jne.

2. etapp: analüüs
Barnga ajal tekkis mitmeid suuri probleeme. Need
võib kiiresti kokku võtta.
• Mängu ajal andsid kõik endast parima, kuid iga rühm
tegutses erinevate asjaolude ja põhireeglite alusel.
• Paljud avastasid või kahtlustasid, et reeglid on erinevad, kuid ei teadnud alati, mida teha, et erinevusi
ületada.
• Isegi kui inimesed teadsid, et reeglid on erinevad, ei
osanud nad alati teha midagi, et neid erinevusi ületada.
• Teistega suhtlemine on raske, see nõuab tundlikkust
ja loovust.

• Ülaltoodud väited kehtivad isegi siis, kui peaaegu
kõik on sama ja erinevusi on väga vähe või need on
varjatud. Tegelikult võib olukorras, kus erinevusi on
väga vähe või need on varjatud, nende ületamine
olla isegi raskem kui siis, kui neid on palju ja need on
ilmsed.
• Vaatamata paljudele sarnasustele on inimesed selles
osas erinevad, kuidas nad asju teevad. Et rühmas
tõhusalt toimida, tuleb neid erinevusi mõista ja ühitada.
Küsimused osalejatele:
• Milliseid konkreetseid reaalseid olukordi Barnga
matkib?
• Kas olete kunagi olnud olukorras, kus kehtisid reeglid, millest te ei olnud teadlik?
• Kuidas muutus teie vaade asjadele, kui saite sellest
erinevusest teadlikuks? Kuidas oleksite tagantjärgi
vaadates võinud olukorda teisiti käsitleda?
• Kas Barnga turniirireeglite ja tegeliku elu reeglite
vahel on mingeid sarnasusi?
• Valige paar olukorda. Millised on väljatoodud
probleemide tegelikud põhjused, millest need on
välja kasvanud?
• Mida õpetab mängukogemus selle kohta, kui
reaalses maailmas analoogsesse olukorda satud?
(Püüdke meenutada, mida te mängu ajal tegite ja
mis töötas.)
• Mis on kõige olulisem, mida te Barnga mängimisest
õppisite?

Lisa 4.
Praktilised näited kaheksa Euroopa
Liidu võtmepädevuse kohta
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KIRJAOSKUS

MITMEKEELSUS

ISIKLIK, SOTSIAALNE
JA ÕPIPÄDEVUS

KODAKONDSUS

VÄLJENDUS

VÄLJENDUS

ÕPIPROTSESS

KODANIKUAKTIIVSUS

+ Ideede väljendamine

+ Igapäevaeluline
väljendamine.

+ Valmisolek õppida uusi asju;
püüda end täiendada.

+ Hääletamise väärtuse
mõistmine.

++ Selge ja tõhus
eneseväljendus
tööintervjuul.

++ Küsimuste esitamine
teistele.

++ Uute õppevahendite
otsimine; õppimine tegevuse
kaudu; Erinevatest vigadest
õppimine.

++ Poliitiline teadlikkus
ja valimistel osalemine.

+++ Mitteametlik ja ametlik
tagasiside teemakohaste
koosolekute raames.

+++ Klientidega läbirääkimiste pidamine,
kasutades töökeskkonnas
professionaalset keelelist
eneseväljendust.

+++ Isejuhtiv õppimine;
enese panemine uude ja
väljakutseterohkesse keskkonda.
Kriitiline mõtlemine

+++ Solidaarsuse
toetamine.

++++ Kõne pidamine
konverentsil, arutlemine ja
väitlus.

++++ Kõne pidamine
konverentsil, arutlemine
ja väitlus.

++++ Teadmised, et analüüsida,
milline õppetüüp teile kõige
paremini sobib

++++ Kogukonnale
kasutoovate solidaarsusmeetmete elluviimine.

KIRJUTAMINE

KIRJUTAMINE

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

JÄTKUSUUTLIKKUS

+ E-kirja või ametliku kirja
kirjutamine.Töötage välja
ja esitage ettekanne, milles
kirjeldatakse teooriat või
ideed.

+ E-kirja kirjutamine.

+ Probleemi tuvastamine.

+ Teadlikkus jäätmete
sorteerimise tähtsusest.

++ Taotlusvormi täitmine
ilma grammatiliste
vigadeta.

++ Kirjutamine ilma
grammatiliste vigadeta.

++ Uues olukorras paanikasse
sattumise vältimine; probleemi
lahendamine ja riskide
hindamine.

++ Igapäevases elus jäätmete sorteerimine.

+++ Töise projektiaruande
kirjutamine.

+++ Töise projektiaruande kirjutamine.

+++ Erinevate pädevuste
ülekandmine teistesse valdkondadesse, muutuste märkamine
ja uute lahenduste pakkumine.

+++ Jäätmete sorteerimine ja teiste teadlikkuse tõstmine.

++++ Kokkuvõtete
tegemine, sünteesimine ja
lõputöö kirjutamine.

++++ Kokkuvõtete
tegemine ja sünteesimine,
vigadeta lõputöö
kirjutamine.

++++ Toimetulek survega
ootamatutes olukordades ja
sobivamate lahenduste
rakendamine.

++++ Konkreetsete
tegevuste elluviimine ja
teiste kaasamine.

MÕISTMINE

MÕISTMINE

KONFLIKTIDE LAHENDAMINE

EL KODAKONDSUS

+ Mõistmine ja oskus teiste + Mõistmine ja oskus teisi
kuulata.
kuulata.
Oskus tõlgendada ja astuda
kaaslastega dialoogi teooria
või idee üle.

+ Konfliktiolukorra mõistmine.

+ EL kodakondsuse
mõistest arusaamine.

++ Arusaamine sellest,
milliseid keeletasandeid
kasutada.

++ Oskus mitte sattuda
konfliktiolukorras paanikasse.

++ Aktiivne oma õiguste
kasutamine EL
kodanikuna
(hääletamine, reisimine,
töötamine välismaal,
konsulaarkaitse jne).

++ Emakeelse kõneleja
mõistmine.

+++ Teiste inimeste tunnete +++ Aru saamine, millist
+++ Oskus mõista erinevaid
ja arvamuste mõistmine.
keeletaset tuleb kasutada, konfliktiolukordi ja neile
et end professionaalses
reageerida.
kontekstis väljendada.

+++ Selgitamine teistele,
mida tähendab EL
kodakondsus.

++++ Mitteverbaalse
suhtlemise mõistmine.

++++ EL kodakondsuse
suurem kajastamine ja
reklaamimine.
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++++ Võõrkeele kirjalik ja
suuline tõlge.

++++ Oskus erimeelsusi
konstruktiivselt lahendada.

KULTUURITEADLIKKUS
JA VÄLJENDUSVIIS

ETTEVÕTLUS

MATEMAATIKA,
TEADUS, TEHNOLOOGIA
JA TEHNIKA

DIGITAALSUS

KULTUURILINE ERINEVUS

TÖÖKORRALDUSE
MEETOD JA
ORGANISEERIMISVÕIME

EELARVE

KONTORIS VAJAMINEVA
TEHNIKA KASUTAMINE

+ Teadmised eri
kultuuridest.

+ Igapäevase töö
korraldamine, ülesannete
täitmine.

+ Oskus koostada isiklik
eelarve.

+ Sisuloome (dokumendid,
esitlused, tabelid).

++ Teistest kultuuridest
õppimine.

++ Töömeetodid,
tähtaegade järgimine.

++ Oskus planeerida
meetme eelarve.

++ Sisu vormindamine.

+++ Informeeritus
mitmekultuurilisest šokist.

+++ Sünteesivõime ja
võime seada tööülesanded
tähtsuse järjekorda.

+++ Eelarve jälgimine ja
haldamine.

+++ Teabe leidmine
dünaamilise sisu loomiseks
(graafikud ja tabelid Exceli
andmete põhjal jne).

++++ Sotsiaalsete ja
kultuuriliste erinevuste
kasutamine, et luua uusi
ideid ja suurendada nii
innovatsiooni kui ka töö
kvaliteeti.

++++ Töökorraldusmeetodite väljatöötamine ja
rakendamine.

++++ Saldoaruande
koostamine.

++++ Ülesannete
automatiseerimine
makroloenduri ja Visual
Basic abil.

SALLIVUS JA AUSTUS

ALGATUSVÕIME

EXCEL

DIGITAALSED
RAKENDUSED JA
LAHENDUSED

+ Erinevate rahvuste
austamine.

+ Idee: uute ideede
väljamõtlemine.

+ Numbrite sisestamine
ja põhiliste arvutuste
tegemine.

+ E-kirja saatmine.

++ Erinevate kultuuride
väärtustamine.

++ Analüüs: kriitiline
mõtlemine ja oskus
analüüsida konteksti.

++ Tabelite / graafikute
loomine.

++ Kaaskirja kirjutamine.

+++ Sallivus.
Kohanemine erinevate
tavadega erinevas
kontekstis.

+++ Algatuse
ettevalmistamine, et liikuda
ideest tegudeni.

+++ Valemite kasutamine
statistika koostamiseks.

+++ Sotsiaalvõrgustik
kasutamine töö otsimiseks
ja tööle kandideerimiseks.

++++ Nõustumine
sellega, et ükski kultuur ei
ole parem kui teine.

++++ Uue algatuse
käivitamine.

++++ Makrode kasutamine.

++++ CV koostamine,
kasutades selleks
sisuloomise tarkvara
(Photoshop, InDesign,
Canva).

SUHTLEMINE TEISTEGA

MEESKONNATÖÖ

KALKULATSIOON

VEEB

+ Teadmine, kuidas koos
teistega elada.

+ Meeskonnatöö
austamine.

+ Oskus arvutada ilma
kalkulaatorita.

+ Juurdepääs veebilehele ja
selle kasutamine.

++ Teiste arvamuse
kuulamine.

++ Oskus teha koostööd ja
usaldada kolleege.

++ Aru saamine, kuidas
arvude ja muude
matemaatiliste mõistetega
suhestuda.

++ Veebilehe haldamine.

+++ Avatult erinevatele
ideedele ja väärtustele
reageerimine.

+++ Tähtaegadest kinni
pidamine ja tõhus koostöö
meeskonnaga.

+++ Arvude ja muude
matemaatiliste mõistete
abil arutlemise oskuse
demonstreerimine.

+++ Uue veebilehe loomine,
kasutades WordPressi või
olemasolevaid malle.

++++ Erinevate ideede ja
väärtuste vastuvõtmine,
et rikastada ennast ja oma
kultuuri.

++++ Meeskonna juhtimine
ja järelevalve, delegeerimine.

++++ Suutlikkus hinnata
teaduslikke argumente.

++++ Veebilehe loomine
nullist, kasutades
kodeerimist.
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