
Õpituba: Rahvusvaheline õpi- ja tööränne



Mis me õpitoas teeme 

• Kuidas professionaalina areneda (Marta Traks, Monika Toiger)

• Simulatsioon õpirändest (Johanna Viik)

• Rändamise lood (Aleksander Traks)

• Teaduspõhine lugu (Kadri Eensalu)

• Tagasiside aeg (Kristi Hints)

 



https://youtu.be/Q8p7vZztzfM

https://youtu.be/Q8p7vZztzfM


 

Multikultuursus, õpi- ja tööränne
SIHTGRUPP Karjäärispetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände 

teemal

EESMÄRK Täiendada teadmisi õpi- ja töörändega seotud teemadel ning aidata laiemalt mõista 
multikultuursust, et toetada inimesi:
a) kes soovivad minna õpi- või töörändama välismaale;
b) kes on tulnud Eestisse välismaalt tööle või õppima ja soovivad karjäärialast 
nõustamist

ÕPPEMOODULID I.     Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne
II.    Karjäärinõustamine ja õpiränne
III. Karjäärinõustamine ja tööränne 
IV. Kultuuridevaheline kompetents ja erineva kultuuritaustaga inimeste nõustamine

MEETODID Iseseisev õppimine, konkreetsed juhtumid, arutelu gruppides ja paaris, moderaatori 
tagasisidestamine, eneseanalüüs, testid, infoallikad

Koolitus avatud Tartu Ülikooli Moodlis 12 nädalat 
Kestvus: 72 akadeemilist tundi, ehk 4-5 tundi nädalas, 3 EAP



Moodle - kuidas toimub õppimine? 

 Osalejate tutvustus
 Artiklite lugemine
 Arutlused
 Ülesanded
 Juhtumid
 Videoloengud
 Juhendite koostamine
 Testid
 Eneseanalüüs jne



Tagasiside/eneseanalüüs
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1. teema õpiväljundite tulemused 
eneseanalüüsi põhjal

enne pärast
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3. teema õpiväljundite tulemused 
eneseanalüüsi põhjal 

enne pärast
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2.teema õpiväljundite tulemused 
eneseanalüüsi põhjal

enne pärast

Ülesanded on hästi koostatud ja aitavad teemast aru saada. 
Meeldis, see, et peale teooriat on ka praktilised ülesanded.

Väga head ülesanded - ei saanud 
niisama "üle lasta", pidi süvenema ja 
keskenduma. Test aitas teema hästi 
kokku võtta.

Materjalid olid väga huvitavad ja vajalikud. Esimese 
korraga ei jää kõik meelde kuid pidevalt saadud infot 
kasutades jäävad olulisemad ja sageli küsitavamad 
asjad meelde.

 



Väike ülesanne

• Moodustage 5-liikmelised grupid

• Tõmmake loosiga endale roll, 
grupikaaslastega võib jagada vaid boldis
kirjutatud infot

• Leidke konsensuslik vastus küsimusele: 
“Kuidas tähistada vanaema juubelit?”

• Aega 10 minutit



Õpirände kogemus
Yellow Vests, PARIS FRANCE
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Kesk - Aasiat avastamas
2019 



Õpirände „peidetud“ kasutegurid

• Aastane õpikogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele 
edasiseks kaasa oskused ja pädevused, mis aitavad teha tarku ja 
teadlikke valikuid. Kõige enam arendab noor endas:
• uudishimu, õpihimu ja teotahet ning orienteeritust loovatele lahendustele;

• efektiivset ja sihikindlat tegutsemist;

• pingetaluvust ja oskust hoida ka stressirohketes olukordades fookust 
olulisimal.

„Väärtus sünnib siis, kui oskame näha vastandeid niipidi, et need teineteist alati täiendavad. 
Kuulumine ühte või teise gruppi ei tee meist ju vastalisi. Erinevad huvid, erinev suhtumine olevikku 
või tulevikku on alati väärtus,“ ütles EV president, Kersti Kaljulaid oma aastalõputervituses

 


