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uRäägime eesmärkidest välismaal õppimiseks

uArutleme kogemusest õppimise teemadel

uArutame oskuste ja kompetentside teemal

uArutame uues kultuuriruumis kohanemise teemadel



Eesmärk lisab elule hoogu andvat energiat

u aja skaala - lühiajalised, pisut kaugemad ja pikaajalised

u väärtuste skaala-(oluline – ebaoluline, enesest lähtuv – teistest lähtuv)



Mõtle läbi!

u Mida tähendab minu jaoks õpiränne?

u Kuidas end ette valmistada?

u Miks ma valin selle riigi?

u Millised ootused mul on? Üldisemad ja konkreetsemad?

u Milleks ma pean valmis olema?

u Milliseid kogemusi loodan saada?

u Millele tahan rohkem fookust suunata?

u Kas vajalikud tingimused ja võimalused on olemas?

u Millist infot ja/või tuge on juurde vaja?

u Kust ma saan vajadusel infot/tuge?



Eesmärkide sõnastamine ja oskus nendega tööd 
teha - vajalikud kompetentsid

u Eesmärk - üksikasjalik, keskendunud ja täpselt määratletud

u Konkreetsuse suurendamiseks kasuta tegusõnu, et kirjeldada mida on sul vaja teha 
eesmärkide saavutamiseks

u Kõige lihtsam viis on vastata neile küsimustele –

mida? 

miks?

kuidas?



Sinu õpirände eesmärk

u Kavanda ja sõnasta

u Analüüsi ja hinda

u Täienda





Kogemusest õppimine



Kõik (rahvusvahelised) kogemused pole 
alati positiivsed…

u Miks see mõnikord nii on?

u Kas ja mida neist õppida saab?
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Oskused Kompetentsid



Rahvusvahelise kogemuse mõtestamine

* Keeleoskus 

* Laienenud võrgustik oma 
valdkonnas

* Rahvusvahelise äri 
mõistmine

* Kogemus ja suutlikkus 
töötada koostöös 
erinevate inimestega

* Kogemus välismaal 
elamisest, õppimisest 
ja/või töötamisest

Traditsiooniline 
vaade * Oskus mõelda raamidest 

välja

* Lai võrgustik erinevates 
valdkondades

* Uued kogemused ja 
oskused vabaaja tegevuste 
kaudu

* Oskus töötada koos 
mitmekesistes gruppides 
eri kultuurides ja paikades

* Globaalse meedia 
jälgimise harjumus 

Laiendatud 
vaade



Rahvusvahelise õpikogemuse mõju 
muutuvas ühiskonnas ja tulevases tööelus
(The Hidden Competences study 2013-2017 CIMO ja 

DEMOS Helsinki)

u Nähtavad oskused

u Varjatud oskused

u 283 tööandjat ja 1770 tudengit



Hidden Competences - is society and working life able to identify and utilise
the learning outcomes from international experiences? 
Mika Saarinen
Finnish National Agency for Education EDUFI, www.cimo.fi
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Uuringu järeldused

u Süsteemselt kaardistatud ja analüüsitud ülekantavad kompetentsid

u Rahvusvahelised kogemused on võtmetähtsusega ülekantavate 
kompetentside arendamisel

u Rahvusvaheliste kompetentside laiendatud vaatest lähtuvalt -
õpiväljundite üle vaatamine

u Oluline - kompetentside teadlik sõnastamine ja presenteerimine



Ajajoon kogemustest

u Märgi kolm kõige olulisemat õpikohta

u Märgi kolm sulle olulist oskust ja/või kompetentsi



Kuidas kohaneda?

u Hoiakud – avatus, aktiivsus

u Uudishimu ja huvi 

u Paindlikkus

u Järjepidevus

u Teadlikkus oma uskumustest, väärtustest, vajadustest, ootustest, 
tugevustest, arengukohtadest

u Avatud kommunikatsioon ja koostöö

u Uuri eelnevalt põhjalikult taustainfot

u Küsi ja täpsusta olulisi detaile, mis aitavad orienteeruda teises 
kultuuris ja tavades

u Küsi vajadusel abi



Mõtle läbi!

u Mis toimub kui sa tuled tagasi?

u Mida sa saad ja tahad nende kogemustega peale hakata?

u Kuidas need kogemused võiksid sulle kasulikud olla?



Põnevaid kogemusi ja inspireerivaid 
kohtumisi!


