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Tähelepanuharjutus:
Mis on õpirände edu valem?

Pane tähele, mõtle kaasa ja kriba üles!
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Eesmärk
Rahvusvaheline koostöö on osa 

organisatsiooni kulturist

• haridussüsteemi uuendamine
• maine ja motivatsioon
• professionaalide arengu toetamine

Õpirände peamine väärtus seisneb 
uuenduste maale toomises ja spetsialistide 
professionaalsuse kasvatamises, sest see 
toetab omakorda kogu haridussüsteemi. 
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Professionaalide inspiratsiooniallikas
mõjus teadmiste, kogemuse ja inspiratsiooni allikas igale 

professionaalile

Ajalugu: Euroguidance keskused Euroopas 25, Eestis 20

Keskmes: rahvusvaheline õpiränne ja spetsialistide kompetentsus

Kogemus: rahvusvahelised õppevisiidid karjäärispetsialistidele
• õppimine multikultuurses keskkonnas
• ülevaade haridus- ja tööelust ning nõustamisteenustest 

erinevates riikides 
• erialast keele praktiseerimine 
• professionaalse võrgustiku laiendamine 
• meetodite pagasi täiendamine
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Academia: õpiränne kui koostööprojekt
• 2000
• 160 : 160 st 50 : 50

• Academia IN 2018 tagasiside
– exchange of new methods
– job-shadowing in schools and 

centres
– learning about the education 

system as well as career 
strategies

– sharing the passion

Eneseanalüüs positiivne kõigi 
õpiväljundite osas ☺ 5



Kommunikatsioon
• Lifelong Guidance in Estonia

• Sotsiaalmeedia, sh FB, 
Instagram, Padlet

• Veebiseminar ja salvestus

• Jne

Innusta osalejaid oma 
kogemust jagama!
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Tagasiside ja hindamine
• Vajaduste analüüs partneritega

• Eksperthinnangud

• Mõju ja ootuste analüüs sihtrühmaga

• Õpiväljundite eneseanalüüs

• Refleksioon

• Delfi

• Mobility toolbox

• Levitusseminari osalejate mõtted
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International ePathfinder
• Ingliskeelne erialaterminoloogia tundmine toetab 

rahvusvahelises töös

• E-kursuse teemad / õpiväljundid:
– Estonia

– Estonian education and labour market

– Innove and services in Rajaleidja

– My main tasks and activities

– International co-operation

• Tagasiside: eesmärgid saavutati 100%

„Sõnavara arenes ja sain kindlust antud teemadel 
rääkimiseks.“

„Kindlasti võiksid selle läbi teha kõik, kes tahaksid 
rahvusvahelisse töösse panustada“8



E-kursus: Multikultuursus, õpi- ja tööränne
Miks? Õpi- ja tööränne on kasvutendentsis. 
Karjäärispetsi roll.

e-keskkond karjäärispetsialistidele 
• puutuvad oma töös kokku õpi- ja töörändega 
• on huvitatud ettevõtmistest rahvusvahelisel 

tasandil

3 moodulit
• Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne 
• Karjäärinõustamine ja õpiränne
• Kultuuridevaheline kompetentsus ja erineva 

kultuuritaustaga klientide nõustamine 
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Tähelepanuharjutus:
Mis on õpirände edu valem?

Mis selgus? Midagi uut ja väärtuslikku? 
Mõni vana tõde? Midagi lisada?
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Õpirände edu valem
• Väärt toode

• Süsteemne lähenemine ja avatus 
uuendustele

• Pühendunud professionaalid meil ja mujal

Hea kogemus räägib enda eest!
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Lisainfot

Guidance in Europe: www.euroguidance.eu

Guidance news: www.facebook.com/Euroguidance/

Lifelong guidance in Estonia 

Rajaleidja õpirändesaadikud – uuenduste maaletoojad 
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Sisukat ja meeleolukat 
õpirändamist!
margit.rammo@innove.ee


