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Põhioskused

• „People need to be equipped with a variety of basic skills (including 
literacy, numeracy, foreign languages and digital skills) and equally 
higher and more relevant skills as the needs of the labour market 
evolve“

• ja
• universaalsed oskused nagu

• õpioskus
• probleemilahendusoskus jne
Employment, Social Affairs & Inclusion
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1214



Maailma majandusfoorum, Davos 2016
• Probleemilahendusoskus
• Kriitiline mõtlemine
• Loovus
• Koostööoskus
• Meeskonnatööoskus
• Emotsionaalne intelligentsus
• Oskus teha õigeid otsuseid
• Oskus teha valikuid
• Läbirääkimisoskus
• Oskus mõelda erinevatel tasanditel
Future of Jobs Report. Maailma majandusfoorum 2016  
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-
thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/



OECD

• Arvutamisoskus (Numeracy)
• Lugemisoskus (Literacy)
• Probleemilahendusoskused tehnoloogilises keskkonnas (Problem

solving in technology-rich environment)
• Baasilised lugemisoskused (Reading component skills)



Võtmepädevused elukestvas õppes

2006
• Emakeeleoskus;
• Võõrkeelteoskus;
• matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja 

tehnoloogia alustest;
• infotehnoloogiline pädevus;
• õppimisoskus;
• sotsiaalne ja kodanikupädevus;
• algatusvõime ja ettevõtlikkus;
• kultuuriteadlikkus ja –pädevus.

2018
• Kirjaoskuspädevus;
• mitmekeelsuse pädevus;
• matemaatikapädevus ning loodusteadus-, 

tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus;
• Digipädevus;
• enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus;
• Kodanikupädevus;
• Ettevõtlikkuspädevus;
• kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise

eneseväljenduse pädevus.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006H0962



61 organisatsiooni, 31 partnerit



Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

• Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on 
õppimisoskusel, võõrkeelteoskusel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. 

• 83 koolitust, 899 õppijat 15 maakonnas

• Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad 
õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

• 47 koolitust, 535 õppijat 13 maakonnas

• Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele 
võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja 
sotsiaalsete oskuste edendamiseks.

• 55 koolitust, 650 õppijat 13 maakonnas



Sihtrühm ja prioriteetsed teemad

• vähemate võimaluste täiskasvanud õppija (eelkõige madalama 
haridustasemega, erialase ettevalmistuseta, aegunud haridusega).

• prioriteetsed võtmepädevused
• õppimisoskus; 
• sotsiaalsed oskused; 
• digipädevus; 
• algatusvõime ja ettevõtlikkus; 
• võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele 

Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste 
arendamiseksoskus. https://www.riigiteataja.ee/akt/119022016004?leiaKehtiv



Õpioskused

• Enesehinnang ja motivatsioon;
• Eelneva õpikogemuse sõnastamine; 
• Aja planeerimine (ajajuhtimine);
• Informatsiooni korrastamine; 
• Koostöö ja rühmas õppimine. 

• Inspireng Guide for Learn to Learn (2016-1-LT01-KA204-023137). 
http://et.learntolearn.eu/




