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• Kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

hindamine ja edendamine kutseõppes

• SEC4VET = Social-Emotional Competencies for Vocational 

Education and Training

• Projekti kestvus: september 2017 – august 2020

Mis on SEC4VET?



• Josefsheim Bigge, Saksamaa

• AFID Diferenca Foundation, Portugal

• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti

• Bajai EGYMI, Ungari

• BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa

• Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia

• LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa

• Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Saksamaa

• EU Warehouse Kerstin Weertz, Belgia

Partnerid



• Sotsiaal-emotsionaalsed oskused on äärmiselt olulised nii töö-

kui ka eraelus

• Senini pole nende oskuste edendamine olnud piisavalt 

kajastatud kutsehariduse õppe- ja ainekavades

• Senini pole tegeletud nende oskuste süstemaatilise hindamise 

ega arendamisega ka tööalases rehabilitatsioonis

• SEC4VET töövahendid võimaldavad sotsiaal-emotsionaalseid 

oskuseid terviklikult hinnata ja arendada

Miks?



• Tõsta üldist teadlikkust ja pöörata enam tähelepanu sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste tähtsusele kutserehabilitatsioonis, 

et seeläbi panustada kognitiivsete häiretega noorte jõustatusse 

ning kaasatusse õppe- ja tööellu:

• Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

mõõtmiseks

• Toetusprogramm kognitiivsete häiretega noortele sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste arendamiseks

• Treeningprogramm spetsialistidele sotsiaal-emotsionaalsete 

oskuste edendamiseks kutseõppes

Eesmärk



• 16-25 aastased kognitiivsete ja psüühiliste häiretega noored 

(õpiraskused, kerge kognitiivne häire, intellektipuue jm), kes 

osalevad kutseõppes või kutsealases ettevalmistuses

• Tööalase rehabilitatsiooni ja kaasava kutsehariduse 

valdkondade spetsialistid

• Ettevõtete väljaõppespetsialistid, kutseõppeasutuste õpetajad ja 

tugispetsialistid

Sihtrühm



• IO1 Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

mõõtmiseks, mis tagab oskuste arendamisel individuaalse 

lähenemise

• IO2 Käsiraamat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste olulisusest

• IO3 Käsitus, kuidas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid 

arendada

• IO4 Koolitusmoodul kutseõppeasutuste personalile jt 

spetsialistidele

4 töövahendit



... mõjutavad meie sotsiaalsete suhete kvaliteeti

... määravad, kui hästi me iseenda tunnete ning teiste inimeste 

tunnete ja vajadustega hakkama saame

... määravad, kuidas me sotsiaalsetes olukordades inimeste vahelisi 

suhteid tajume ning neile reageerime

... toetavad tõhusat suhtlust nii töö- kui ka eraelus

... on arendatavad 

... on üksteisega tihedalt seotud

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused…



• Iseenda emotsioonide taju

• Teiste emotsioonide taju

• Iseenda emotsioonide regulatsioon

• Teiste emotsioonide regulatsioon

• Empaatia

• Empaatiline käitumine

• Sotsiaalsete normide mõistmine

• Sotsiaalsete normide järgimine

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused



Iseenda emotsioonide taju hõlmab:

• enda emotsioonide mõistmist eri olukordades;

• võimet enda emotsioone määratleda ja eristada;

• võimet tunda ära eri emotsioone oma kehas (nt kurbus kui 

rõhumistunne rinnus ja kõhus, rõõm kui olemise kergus).

Iseenda emotsioonide taju (PES)



Teiste emotsioonide taju hõlmab:

• võimet tuvastada teiste emotsioone näoilme järgi;

• võimet tuvastada teiste emotsioone olukorra ja konteksti põhjal;

• võimet tunda ära ebasiirad tundeavaldused.

Teiste emotsioonide taju (PEA)



Iseenda emotsioonide regulatsioon hõlmab:

• võimet enda emotsioone muuta või parandada;

• teadmisi, kuidas ennast aidata;

• oskust tegeleda negatiivsete emotsioonidega elutervelt ning 

ühiskonnas vastuvõetaval moel.

Iseenda emotsioonide regulatsioon (RES)



Teiste emotsioonide regulatsioon hõlmab:

• võimet muuta teiste tundeid, muutes sobilikult olukorda;

• võimet muuta teiste tundeid, reageerides nende vajadustele.

Teiste emotsioonide regulatsioon (REA)



Empaatia hõlmab:

• võimet teiste tundeid tundelise mõtlemise tasandil taasluua;

• võimet kogeda teiste inimeste tundeid, pannes end mõttes 

nende olukorda.

Empaatia (ECO)



Empaatiline käitumine hõlmab:

• võimet rakendada kognitiivset empaatiat oma käitumises, et 

käituda kaastundlikult;

• võimet rakendada emotsionaalset empaatiat oma käitumises, et 

käituda kaastundlikult.

Empaatiline käitumine (EBE)



Sotsiaalsete normide mõistmine hõlmab:

• võimet mõista ühiskonnas kujunenud norme;

• võimet nende väärtuste ja ideaalidega moraalsel tasandil 

suhestuda;

• võimet mõista nende normide ja reeglite tähtsust ning et neid 

peavad järgima kõik, ka mina ise;

• mõistmist, et inimene on ühiskonna liige, mis kujundab mingil 

määral tema norme ja vastupidi.

Sotsiaalsete normide mõistmine (SON)



Sotsiaalsete normide järgimine hõlmab:

• oskust luua ja hoida enda ja teiste jaoks positiivseid suhteid;

• oskust tunda ära ebaterve suhe;

• teadmisi, kuidas selline suhe vajadusel katkestada.

Sotsiaalsete normide järgimine (SOB)



Standardiseeritud hindamisprotsess kognitiivsete häiretega noorte 

sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks

• 3 osa

• Lihtsas keeles

• Paindlik – kõiki osasid ei pea läbi viima

• Hindamisvahendi läbiviimiseks on vajalik läbida treening

IO1 – Hindamisvahend 



1. Enesekohane küsimustik – kuidas õpilane ise hindab oma 

sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid

2. Vaatleja küsimustik – kuidas õpilast hästi tundev inimene 

hindab tema sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid

3. Soorituslik test – kuidas õpilane suudab ennast panna teise 

inimese olukorda

IO1 – Hindamisvahend 



1. Enesekohane küsimustik – kuidas õpilane ise hindab oma 

sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid (41 küsimust)

mitte 

kunagi

harva mõnikord sageli alati

1) Ma märkan, kui olen halvas tujus o o o o o

15) Kui keegi on kurb, siis ma püüan 

aidata

o o o o o

27) Ma vabandan, kui olen kellelegi 

haiget teinud

o o o o o

39) Ma mõistan, miks teine inimene 

võib olla pinges 

o o o o o



2. Vaatleja küsimustik – kuidas õpilast hästi tundev inimene 

hindab tema sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid (41 küsimust)

mitte 

kunagi

harva mõnikord sageli alati

3) Ta suudab end maha rahustada, 

kui ta tunneb end ärevil

o o o o o

15) Kui keegi on kurb, siis ta püüab 

aidata

o o o o o

26) Ta on häiritud, kui läheb 

kellegagi tülli

o o o o o

36) Teised võivad tema peale loota o o o o o



3. Soorituslik test – kuidas õpilane suudab ennast panna teise 

inimese olukorda (kuidas peaks teine inimene käituma) 

2) Kaspar ütleb Johannesele, et tal oli oma tüdruksõbraga tüli ning ta on 

seepärast väga kurb. Mida saaks Johannes teha, et Kaspari tuju tõsta?

o Öelda Kasparile: „Sinu tüdruk ongi nõme“

o Öelda Kasparile: „Mis sa jamad, ära tee sellest draamat“

o Mitte midagi, see pole Johannese mure

o Teha Kaspariga koos midagi toredat, et tema mõtteid mujale viia



• Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tähtsus

• Olukord partnerriikides

IO2 – Käsiraamat



• Juhised, millest lähtuda sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

arendamisel

• 72 praktilist harjutust

• Harjutuste nimekiri

• Harjutuse vorm, mille põhjal luua uusi harjutusi

IO3 – Harjutuste kogu



• Tegevused

• Mõtete koondamine

• Teostamine

• Järeldus ja kokkuvõte

• Aeg

• Keskkond

• Materjalid ja lisad

• Juhendajate kogemused ja 

soovitused

• Allikas
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• Kas ja kuidas saaksid need töövahendid olla kasutusel meie 

asutuses?

• Kes võiks neid kasutada ja kuidas?

Kuidas meile kasulik?



• Projekti tulemusena valminud töövahendid on vabalt 

kättesaadavad kõigile huvilistele

• https://sec4vet.eu/

• http://www.astangu.ee/projektid-ja-partnerlus/kaeimasolevad-

rahvusvahelise-koostoeoe-projektid/sec4vet-sotsiaal-

emotsionaalsete-kompetentside-edendamine-kutseoppes/

Materjalid

https://sec4vet.eu/
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