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Partnerid  

Projekti  koordinaator  
Josefsheim Bigge, Saksamaa  
www.josefsheim-bigge.de  

Projekti  partnerid  

AFID  Diferença Foundation, Portugal  
www.fund-afid.org.pt  

Astangu  
Kutserehabilitatsiooni  
Keskus, Eesti  
www.astangu.ee  

Bajai EGYMI, Ungari  
www.specialbaja.hu  

Berufsbildungswerk  
Mosbach-Heidelberg,  
Saksamaa  
www.bbw-mosbach-
heidelberg.de  

Centro Studi Opera  Don 
Calabria, Itaalia  
www.cittadelragazzo.it  

LERNEN FÖRDERN  –  Bundesverband,  
Saksamaa  
www.lernen-foerdern.de  

Otto-Friedrich  - Universität Bamberg,  
Saksamaa  
www.uni-bamberg.de  

EU  WAREHOUSE, Belgia  
www.eu-warehouse.be  

Projekti  nõuandev  kogu  

Projekti  valmimist toetab  erinevate  Euroopa riikide 
erialaekspertidest koosnev nõuandev kogu.  Selle 
ülesanne on toetada projekti edukat rakendumist, 
hinnata  vahetulemusi, analüüsida ja luua lahendusi  
ning levitada projekti  tulemusi.  

 
Kontakt:  
 
Agne Põlder  
agne.polder@astangu.ee   
+372 687 7260  
 
Liisbet Tern  
liisbet.tern@£astangu.ee   
+372 687 7261  

 

T

  

      

 

 
 

 

Scan our QR-code through the camera 

ofyoursmartphonetovisitour 

website. 

www.sec4vet.eu 

his  project has been  funded with the support of the  
uropean Commission.  
his publication reflects the  views of  the  author  only and  the  
ommission cannot be held responsible for  any  use which  
ay  be made of the information contained  therein. 

E
T
C
m Project number: 2017-1-DE02-KA202-004136 

www.sec4vet.eu
www.sec4vet.eu
mailto:liisbet.tern@�astangu.ee
mailto:agne.polder@astangu.ee
www.eu-warehouse.be
www.uni-bamberg.de
www.lernen-foerdern.de
www.cittadelragazzo.it
https://heidelberg.de
www.bbw-mosbach
www.specialbaja.hu
www.astangu.ee
www.fund-afid.org.pt
www.josefsheim-bigge.de


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Projekti  kestvus:  
1. september 2017 kuni 31. august 2020  

SEC4VET  eesmärgid  
 Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks 

sobiva psühholoogilise hindamisvahendi 
väljatöötamine  

  Koostöös sihtrühmadega sobivate 
toetusprogrammide loomine  

  Tugi sotsiaal-emotsionaalsete oskuste  
edendamiseks kutseõppes  

SEC4VET  sihtrühmad  
 Erinevate kergete kognitiivsete häiretega (sh  

õpiraskused, intellektipuue jm) noored,  kes  
osalevad kutseõppes või kutsealases  
ettevalmistuses  

  Tööalase rehabilitatsiooni  ja kaasava 
kutsehariduse valdkondade spetsialistid  

  Ettevõtete väljaõppespetsialistid,  
kutseõppeasutuste õpetajad ja 
sotsiaaltöötajad  

Miks  SEC4VET? 
SEC4VET = Social-Emotional  Competencies for 
Vocational  Education and Training (ek  sotsiaal-
emotsionaalsed oskused  kutseõppes, 4 töövahendit)  

  Sotsiaal-emotsionaalsed oskused on  äärmiselt  
olulised nii töö- kui ka eraelus  

  Senini pole sotsiaal-emotsionaalsete oskuste  
edendamine olnud piisavalt  kajastatud 
kutsehariduse õppe- ja ainekavades  

  Senini pole tööalases rehabilitatsioonis  
tegeletud sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 
süstemaatilise hindamise ega arendamisega  

  SEC4VET töövahendid võimaldavad tööalase 
rehabilitatsiooni raames  sotsiaal-
emotsionaalseid oskuseid terviklikult  hinnata  ja 
arendada  

Sotsiaal-emotsionaalsed  oskused  
Projekti raames  käsitleme sotsiaal-emotsionaalseid 
oskuseid järgnevalt:  
Sotsiaal-emotsionaalsed oskused…  
...  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  
Meie projekt  tugineb alljärgnevale mudelile:  

 

Põhimõtted  sotsiaal-emotsionaalsete  
oskuste  hindamiseks  ja  edendamiseks  
Sihtrühmale suunatud 4 töövahendi väljatöötamine  

  et  hinnata ja arendada sotsiaal-emotsionaalseid 
oskuseid  

  et tagada jätkuv arendustegevus ja kvaliteet  
kutseõppe valdkondades  

  et  toetada kognitiivsete häiretega noorte 
kutseõppesse rakendumist  läbimõeldud ja 
õppimist soodustaval  moel  

Töövahend 1   Hindamisvahend  
Standardiseeritud hindamisprotsess  
kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-
emotsionaalsete oskuste erinevate tasandite 
hindamiseks. Hindamisvahend hõlmab nii  
enesekohast hindamist, objektiivset 
hindamist kui ka soorituslikku testi.  

Töövahend 2   Käsiraamat  sotsiaal-
emotsionaalsete  oskuste  
olulisusest  (kutseõppeasutuste 
personalile jt)  

Töövahend 3  Käsitus,  kuidas  sotsiaal-
emotsionaalseid  oskuseid  
edendada  Kindlad sisupunktid ja 
meetodid erinevate sotsiaal-emotsionaalsete 
oskuste arendamiseks  

Töövahend 4   Koolitusmoodulid  
kutseõppeasutuste  personalile  jt  
spetsialistidele  (nt  õpetajad,  
tugispetsialistid)  

SEC4VET projekti  tulemusena valminud töövahendid 
avaldatakse ja tehakse vabalt  kättesaadavaks  kõigile 
huvilistele.   

SEC4VET projekt  lõppeb rahvusvahelise sümpoosiumiga 
Josefsheim Bigge´s, Saksamaal juunis 2020.  




