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1. Sissejuhatus  

ECVETi emotsionaalse intelligentsuse ja soolise võrdõiguslikkuse koolitusprogrammi eesmärk on 

toetada täiskasvanute koolitajaid, et murda mõnede meeste vastuseisu võrdõiguslikkusele ja 

asetada mehed potentsiaalseteks liitlasteks soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Seejuures 

kasutatakse emotsionaalse intelligentsuse pädevust kui olulist elementi soolise võrdõiguslikkuse 

tõhusaks edendamiseks. 

Me Mehed on ERASMUS+ KA2 projekt, mida rakendatakse oktoobrist 2020 kuni septembrini 

2022. Konsortsium koosneb seitsmest Õppemoodulist kuuest riigist, kellel on laialdased 

kogemused täiskasvanuhariduse, haridusinnovatsiooni, soouuringute ja sotsioloogia, 

psühholoogia ja uute tehnoloogiate valdkonnas.  

Projekti WE MEN eesmärk on parandada täiskasvanute koolitajate emotsionaalse intelligentsuse 

ja soolise võrdõiguslikkuse koolituse õpetamise meetodeid digitaalsete lahenduste abil. Projekti 

eesmärgid on järgmised: 

- Töötada välja, katsetada ja rakendada uuenduslikke lähenemisviise ja õpetamismeetodeid 

soolise võrdõiguslikkuse alases koolituses, kasutades emotsionaalse intelligentsuse koolitust 

vahendina, et kaasata nii mees- kui ka naissoost täiskasvanute koolitajad, kes on projekti 

sihtkasutajad, ja täiskasvanud õppijad, kes on sihtrühmad, soolise võrdõiguslikkuse alastesse 

koolitusprogrammidesse. 

- Määratleda ECVETi haridusprogramm emotsionaalse intelligentsuse ja GETi (IO1) kohta, 

keskendudes isiklikule kontekstile ja transformatiivsele lähenemisviisile. 

- Rakendada veebipõhine avatud B-õppe platvorm (IO2) koos kvaliteetsete digitaalsete 

vahenditega, et täiendada täiskasvanute koolitajate oskusi hariduse ja koolituse alal. 

- Töötada välja metoodiline raamistik täiskasvanuhariduse koolitusprogrammide 

rakendamiseks Euroopa Liidus ja GETis (IO3). 

Selles Asociación la Bien Pagá poolt koostatud dokumendis on esitatud järgmised jaotised: 

1. Sissejuhatus 

2. WE MEN ECVET koolitusprogramm 

3. WE MEN ECVET Emotsionaalse intelligentsuse ja soolise võrdõiguslikkuse 

koolitusprogramm 



Erasmus + strateegiline partnerlus täiskasvanuhariduse 
valdkonnas  
2020-1-UK01-KA204-079258 

5 
Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis kajastab ainult autorite seisukohti, ning 
komisjon ei saa vastutada väljaandes sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.  

4. Soolise võrdõiguslikkuse ja emotsionaalse intelligentsuse pädevusraamistik 

5. Bibliograafia 

 

 

WE MEN Põhimõisted  

 

Emotsionaalse intelligentsuse pädevused - Põhilised emotsionaalsed põhimõtted või piisava 

emotsionaalse intelligentsuse pädevused on: eneseteadlikkus, enesekontroll, 

enesemotivatsioon, empaatia, sotsiaalsed oskused, enesekindlus, proaktiivsus ja loovus 

probleemide lahendamisel ja lahendamisel (García-Fernández ja Jiménez-Mas, 2010). 

Sooline võrdõiguslikkus - Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et mehed ja naised peaksid saama 

samu õigusi, hüvesid ja võrdseid võimalusi ning neid tuleks kohelda võrdse austusega kõigis 

igapäevaelu aspektides: töö, tervis ja haridus. 

Micromachism - suhtumine, tegevus või praktika, mis on seksistlik, kuid mis ei ole esialgu liiga 

ilmne, sest see on peen, igapäevane ja/või sotsiaalselt aktsepteeritud. 

Uus mehelikkus - uue mehelikkuse mõistet võib mõista kui meeste või meeste rühmade 

esilekerkivat liikumist, kes propageerivad meeste ja naiste võrdõiguslikkust kõigis 

eluvaldkondades ning võitlevad naiste, laste, eakate ja meeste vastu suunatud füüsilise või 

psühholoogilise vägivalla kaotamise eest. 
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2. WE MEN ECVET haridusprogramm  

 

2.1. EQF ja NQF tasemete analüüs  

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on vahend, mis hõlbustab riiklike kvalifikatsioonide 

ühilduvust ja tõlgendamist. Selle raamistiku eesmärk on omakorda edendada nii töötajate kui 

ka õppijate piiriülest liikuvust, edendades isiklikku arengut ja elukestvat õpet kogu Euroopas.  

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik on kaheksatasandiline raamistik kõigi kvalifikatsioonide jaoks, 

mis põhineb õpiväljunditel (teadmised, oskused, vastutus ja iseseisvus). Selles on esitatud 

Euroopa kõikide kvalifikatsioonitüüpide ja -tasemete terviklik kaardistus.  

WE MEN ECVET on sõnastatud vastavalt EQF-deskriptoritele, võttes arvesse projekti 

partnerriikide spetsifikatsioone ja riiklikku konteksti. 
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EQF TASE SP UK LI GR ES IR 

 

NQF8 

NQF 8 

Doktorikraad 

SCQF tase 12 

Doktorikraad 

Kutsealase arengu auhinnad 

NQF 8 

Doktorikraadi diplom 

NQF 8 

Doktorikraad 

NQF 8 

Doktorikraad 

8. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

NQF 10 

Doktorikraad 

Kõrgem 

doktorikraad 

 

 

 

 

NQF 7 

NQF 7 

Magistrikraad 

SCQF tase 11 

Magistrikraadid 

Post Graduate Diploma 

Post Graduate Certificate 

Kutsealase arengu auhinnad 

SVQ 5 

 

NQF 7 

Magistridiplom 

Elukohatõend 

NQF 7 

Magistrikraad 

(ülikoolid/tehnoloogilised 

õppeasutused (TEI)-

kõrgharidus) 

NQF 7 

Magistrikraad 

7. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

NQF 9 

Magistrikraad 

Doktorikraad 

Professionaalne 

auhind 

 

 

 

 

 

 

NQF 6 

NQF 6 

Bakalaureusekraad 

 

SCQF tase 10 

Auhinnatud kraad (Honours 

Degree) 

Diplom / diplom 

Kutsealase arengu auhinnad 

SCQF tase 9 

Bakalaureusekraad / tavaline 

kraad 

Diplom / diplom 

Kutsealase arengu auhinnad 

SVQ 4 

NQF 6 

Bakalaureusekraad 

Professionaalne 

bakalaureusekraad 

 

NQF 6 

Bakalaureusekraad 

(ülikoolid/TEI-kõrgharidus) 

 

NQF 6 

Bakalaureusekraad 

Diploma of Professional 

Higher Education 

6. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

NQF 8 

Auhindadega 

bakalaureusekraad 

Kõrgem diplom 

Professionaalne 

auhind 

 

NQF 7 

Tavaline 

bakalaureusekraad 

Professionaalne 

auhind 

 NQF 5 SXQF tase 8 NQF 5 NQF 5 NQF 5 NQF 6 
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NQF 5 

Tehnoloogilise 

spetsialiseerumise 

diplom 

Keskharidus ja 

kutsetunnistus 

Kõrgemad riiklikud diplomid 

Kõrghariduse diplom 

Kutsealase arengu auhinnad 

SVQ 4 

 

SCF tase 7 

Kõrgema astme kõrgema astme 

Kõrgemad riiklikud sertifikaadid 

Kõrghariduse tunnistus 

Kutsealase arengu auhinnad 

SVQ 3 

Kutsehariduse ja -

koolituse diplom 

Õppetunnistus - 

lühiajalised 

kõrgharidusprogrammid 

EPALi praktikaklassi 

lõpetajate 

kutsekeskharidusjärgne 

"diplom", tase 5 

(keskharidusjärgne tase) 

Kutsehariduse diplom 

(keskharidusjärgne tase) 

(Kutseharidusinstituut) 

Kutsehariduse diplom 

(keskharidusjärgne tase) 

Keskharidusjärgne ja mitte 

kõrghariduse diplom või 

"kraad". 

Kutsehariduse ja -

koolituse tunnistus, tase 

5 

5. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

 

Edasijõudnute 

sertifikaat 

Kõrgem tunnistus 

Professionaalne 

auhind 

 

 

 

 

NQF 4 

NQF 4 

Keskharidus ja erialane 

praktika 

SCQF tase 6 

Kõrgemad 

Riiklikud sertifikaadid 

Riiklikud edutamise auhinnad 

Kutsealase arengu auhinnad 

SVQ 3 

NQF 4 

Kutsehariduse ja -

koolituse diplom 

Matura diplom 

NQF 4 

Kutsekool 

Kutsekeskkool Gümnaasium 

EPAL sertifikaat 

Üldine keskkooli 

lõputunnistus 

NQF 4 

Keskhariduse ülemine 

üldhariduse tunnistus 

Keskhariduse ülemine 

kutsehariduse ja -

koolituse tunnistus 

Kutsehariduse ja -

koolituse tunnistus, tase 

4 

SCQF 4. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

NQF 5 

5. taseme 

tunnistus 

Professionaalne 

auhind 

Lahkumissertifikaat 

 

 

 

NQF 3 

NQF 3 Keskharidus SCQF tase 5 

Vahepealne 2 

Standardne hinne Krediit 

Riiklikud sertifikaadid 

NQF 3 

Kutsehariduse ja -

koolituse diplom 

Kutsehariduse 

kvalifikatsiooniraamistiku 3 

kutsekoolitustunnistus 

NQF 3 

Kutsehariduse ja -

koolituse 

NQF 4 

Lahkumissertifikaat 

4. taseme 

tunnistus 
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Riiklikud edutamise auhinnad 

SVQ 2 

Keskhariduse alumise 

astme tunnistus 

(pärast keskhariduse 

madalamat astet) 

IEK tunnistus (kutsealane 

esmane koolitus - pärast 

keskkooli lõppu) 

kvalifikatsioonitunnistus

, tase 3 

3. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

 

 

 

 

 

 

NQF 2 

NQF 2 

Põhihariduse kolmas 

tsükkel 

Põhihariduse ja 

kutsetunnistuse kolmas 

tsükkel 

 

SCQF tase 4 

Vahepealne 1 

Standardne klass - Üldine 

Riiklikud sertifikaadid 

Riiklikud edutamise auhinnad 

SVQ 1 

NQF 2 

Kutsehariduse ja -

koolituse diplom 

NQF 2 

Keskkooli lõputunnistus 

(kohustuslik) 

NQF 2 

Põhihariduse tunnistus 

Põhihariduse tunnistus 

põhikooli lihtsustatud 

riikliku õppekava kohta 

Kutsehariduse ja -

koolituse tunnistus, tase 

2 (ilma põhihariduse 

nõudeta) 

2. taseme 

kutsekvalifikatsioon 

NQF 3 

3. taseme 

tunnistus 

Junior Cycle / 

sertifikaat 

 

 

NQF 1 

NQF 1 

Põhihariduse teine 

tsükkel 

SCQF tase 3 

Juurdepääs 3 

Standardne klass - Sihtasutus 

Riiklikud sertifikaadid 

Riiklikud edutamise auhinnad 

NQF 1 

Kutsehariduse ja -

koolituse diplom 

NQF 1 

Põhikooli lõputunnistus 

(kohustuslik) 

NQF 1 

Põhihariduse tunnistus 

põhikooli lihtsustatud 

riikliku õppekava alusel 

(hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele). 

NQF 2 

2. taseme 

tunnistus 

NQF 1 

1. taseme 

tunnistus 
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WE MEN ECVET on suunatud täiskasvanute koolitajatele. Võttes arvesse partnerriikide 

täiskasvanuhariduse spetsifikatsioone, see vastab ECVET EQF 4. tasemele (vt tabel), mis hõlmab 

EQF-i ja partnerriikide riikliku kvalifikatsiooniraamistiku (NQF) kirjeldusi. 

Teadmised Oskused Vastutus ja autonoomia 

Faktilised ja 

teoreetilised 

teadmised laiemas 

kontekstis töö- või 

õppevaldkonnas.  

 

Mitmesugused kognitiivsed ja 

praktilised oskused, mis on 

vajalikud konkreetsete 

probleemide lahendamiseks 

töö- või õppevaldkonnas.  

 

Enesejuhtimine töö- või 

õppekontekstide raames, mis on 

tavaliselt prognoositavad, kuid 

võivad muutuda; teiste isikute 

rutiinse töö juhtimine, võttes teatud 

vastutuse töö- või õppetegevuse 

hindamise ja parandamise eest. 

 

2.2. ECVETi ainepunktid  

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) on metoodiliste ja tehniliste 

vahendite kogum, mis edendab elukestvat õpet ning töötajate ja õppijate liikuvust. See Euroopa 

vahend edendab läbipaistvust ja kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist tööturul ja üldiselt. 

Teisisõnu tagab see individuaalselt omandatud õpitulemuste ülekandmise, suurendades 

võrdsust formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe vahel.  

Selles mõttes kirjeldab WE MEN ECVET järgmisi küsimusi: 

● Õppemoodulid 

● Õpiväljundid (teadmised, oskused, vastutus ja iseseisvus) 

● õppetunnid (vastavate ECVET-punktide andmine): kontakttunnid, praktilised tunnid, 

iseseisev õppimine ja hindamine. 

Euroopa suuniste alusel vastab 1 ECVET-punkt ligikaudu 25 õppetunnile, võttes arvesse 

iseõppimist, praktilisi tunde ja hindamist. WE MEN ECVETi emotsionaalset intelligentsust ja 

soolist võrdõiguslikkust käsitleva koolitusprogrammi iga Õppemooduli kestus on ligikaudu 25 

õppetundi, mida saab arvestada 1 ECVET-punkti eest. Seega on selle programmi kogupikkus 175 

tundi, mis vastab 7 ECVET-punktile.  
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3. WE MEN ECVET emotsionaalse intelligentsuse ja soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusprogramm  

  

Projekti WE MEN eesmärk on parandada täiskasvanute koolitajate emotsionaalse intelligentsuse 

ja soolise võrdõiguslikkuse koolituse õpetamise meetodeid digitaalsete lahenduste abil. Selles 

mõttes keskendub ECVETi haridusprogramm sellele, et pakkuda täiskasvanute koolitajatele 

(riiklikul ja Euroopa tasandil) vahendit, mis parandab emotsionaalse intelligentsuse ja soolise 

võrdõiguslikkuse koolituse õpiväljundite ülekandmist ja tunnustamist. Seetõttu on ECVETi 

haridusprogrammi konkreetsed eesmärgid järgmised: 

● Teoreetilise raamistiku korrastamine EQF ja NQF analüüsi kaudu. 

● Täiskasvanute koolitajatele kohandatud pädevusraamistiku kindlaksmääramine. 

● ECVETi haridusprogrammi jaoks nõutavate õppeüksuste loetelu. 

● Õpiväljundite kohandatud loomine teadmiste, oskuste, vastutuse ja autonoomia osas. 

WE MEN haridusprogramm on üles ehitatud neljale mõõtmele, millel on ühised teoreetilised ja 

praktilised komponendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks emotsionaalse intelligentsuse 

kaudu, et täiskasvanute koolitajad saaksid murda meeste võimalikku vastuseisu selles 

küsimuses: 

DIMENSIOON 1: Emotsionaalne intelligentsus 

DIMENSIOON 2: Soolise võrdõiguslikkuse koolitus 

DIMENSIOON 3: Koolituse fookus isiklikule kontekstile ja transformatiivsele 

lähenemisviisile. 

DIMENSIOON 4: Emotsionaalne intelligentsus ja sooline võrdõiguslikkus digitaalses 

maailmas: riskid ja võimalused 
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Õppemoodul Õpiväljundite Õppemoodulid Õppetunn

id 

ECVETi 

punktid 

 

Emotsionaalne intelligentsus 

1. Emotsionaalse intelligentsuse pädevuse arendamine 25 1 

2. Emotsionaalse intelligentsuse pädevusest saadav kasu 25 1 

 

Soolise võrdõiguslikkuse koolitus 

3. Soolise perspektiivi ümberstruktureerimine 25 1 

4. Meeste roll soolise võrdõiguslikkuse alases hariduses 25 1 

 

Koolituse fookus isiklikule kontekstile ja 

transformatiivsele lähenemisele. 

5. Strateegiad, vahendid ja meetodid soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks täiskasvanute koolitamisel emotsionaalsete pädevuste 

kaudu 

25 1 

6. Metoodikad mehelikkuse vastuseisu murdmiseks täiskasvanute 

koolituses 

25 1 

Emotsionaalne intelligentsus ja sooline 

võrdõiguslikkus digitaalses maailmas: riskid ja 

võimalused 

7. e-kvaliteet ja ennetamine emotsionaalse intelligentsuse abil 25 1 

 175 7 
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3.1. Profiili kirjeldus  

WE MEN ECVETi haridusprogramm koosneb kokku 7 Õppemoodulist (LU). 

ME MEHED ECVET HARIDUSPROGRAMMI PROFIILI KIRJELDUS 

ECVETi koolitusprogramm, mis annab täiskasvanute koolitajatele (riiklikul ja Euroopa tasandil) 

vahendi, mis parandab emotsionaalse intelligentsuse ja soolise võrdõiguslikkuse koolituse 

õpiväljundite ülekandmist ja tunnustamist. 

EQF tase ECVET-punkt Koolituse tüüp Sihtrühm 

4 7 B-õpe Täiskasvanute koolitajad 

(eelistatavalt mehed, kuid 

mitte välistades naissugu) 

 

1. Õppemoodul 2. Õppemoodul 3. Õppemoodul 4. Õppemoodul 

2 õppeühikut 

50 tundi 

2 ECVET-punkti 

2 õppeühikut 

50 tundi 

2 ECVET-punkti 

2 õppeühikut 

50 tundi 

2 ECVET-punkti 

1 Õppemoodulid 

25 tundi 

1 ECVET-punkt 

 

Õppetunnid kokku Praktilised seansid Iseseisev õpe Hindamine 

175 100 60 15 

 

ECVET WE MEN haridusprogrammi jaoks ettenähtud õppetunnid, kus iga 25 õppetund vastab 

ligikaudu: 

Kokku iga 

loomühikutund 

Praktilised seansid Iseseisev õpe Hindamine 

25 15 8 2 

 

Hindamismetoodika 



Erasmus + strateegiline partnerlus täiskasvanuhariduse 
valdkonnas  
2020-1-UK01-KA204-079258 

14 
Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis kajastab ainult autorite seisukohti, ning 
komisjon ei saa vastutada väljaandes sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.  

WE MEN ECVETi hindamisvahendid hõlmavad eneserefleksiooni, juhtumiuuringuid, 

rollimänge, enesehindamise teste (nt õige/vale, valikvastustega küsimused), lühivastustega 

teste (kirjalikud testid), projektide kavandamist ja projektide esitamist.  

 

4. Pädevuse raamistik võrdõiguslikkuse soolise ja emotsionaalse 

intelligentsuse valdkonnas 

 

 

 

 

 

 

D1. Emotsionaalne 

intelligentsus 

D2. Soolise 

võrdõiguslikkuse 

koolitus 

D3. Koolitus 

keskendub isiklikule 

kontekstile ja 

transformatiivsele 

lähenemisviisile. 

D4. Emotsionaalne 

intelligentsus ja 

sooline 

võrdõiguslikkus 

digitaalses 

maailmas: riskid ja 

võimalused. 

D1 LU1 

Emotsionaalse 

intelligentsuse 

pädevuse arendamine 

 

D1 LU2 

Emotsionaalse 

intelligentsuse 

pädevusest saadav 

kasu 

 

D2 LU3 

Soolise perspektiivi 

ümberstruktureerim

ine 

 

D2 LU4 

Meeste roll soolise 

võrdõiguslikkuse 

alases hariduses 

 

D3 LU5 

Strateegiad, 

vahendid ja 

meetodid soolise 

võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks 

täiskasvanute 

koolitamisel 

emotsionaalsete 

pädevuste kaudu 

 

D4 LU7 

e-kvaliteet ja 

ennetamine 

emotsionaalse 

intelligentsuse abil 

 

  

 
Emotsionaalne 
intelligentsus  

Soolise võrdõiguslikkuse 
koolitus 

 Koolitus keskendub 
isiklikule kontekstile ja 

transformatiivsele 
lähenemisele 

 

Emotsionaalne 
intelligentsus ja sooline 

võrdõiguslikkus 
digitaalses maailmas: 
riskid ja võimalused 

 Mõõtmed 
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D3 LU6 

Metoodikad 

mehelikkuse 

vastuseisu 

murdmiseks 

täiskasvanute 

koolituses 

 

 

DIMENSIOON 1. Emotsionaalne intelligentsus 

Õppemoodul 1 on otseselt seotud emotsionaalse intelligentsusega, mida mõistetakse kui 

võimet mõista, kasutada ja kontrollida oma emotsioone. 

Selles mõõtmes arendatakse järgmisi teemasid: 

● Emotsioonide mõisted, tüübid ja funktsioonid 

● Emotsionaalse intelligentsuse mõisted 

● Emotsionaalse kasvatuse mõisted 

● Emotsionaalne areng igas arenguetapis 

● Emotsionaalse intelligentsuse tähtsus töökohal 

● Emotsionaalse intelligentsuse tähtsus juhtimis- ja mõjutamisoskustes 

● Emotsionaalse intelligentsuse tähtsus eesmärkide saavutamisel ja motivatsiooni 

edendamisel 

● Emotsionaalse intelligentsuse tähtsus inimestevahelistes suhetes (sotsialiseerijad) 

 

D1 LU1 Emotsionaalse intelligentsuse pädevuse arendamine 

Sisu arendaja: ASPIRE 
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Selle esimese Õppemooduli eesmärk on keskenduda emotsioonide mõiste, rühmade ja 

funktsioonidega seotud aspektidele, emotsionaalse intelligentsuse ja emotsionaalse 

kasvatuse mõistele ning emotsionaalsele arengule igas haridusetapis. 

Selle Õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised: 

● Luua kaasav koolitusprogramm, mis ühendab emotsionaalset intelligentsust ja 

soolist võrdõiguslikkust, et anda õppijatele rohkem võimalusi ja suurendada nende 

enesekindlust olukordadega toimetulekuks nendes kontekstides. 

● Toetada koolitajaid nende teadmiste, oskuste ja pädevuste arendamisel 

emotsionaalse intelligentsuse ja selle ja soolise võrdõiguslikkuse vaheliste seoste 

valdkonnas. 

● Määratleda ja jagada emotsionaalse intelligentsuse mõisteid 

● Soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioonide edastamine emotsionaalselt intelligentsel 

viisil. 

● Selgitage ebateadliku soolise eelarvamuse mõistet ja tooge näiteid. 

● Kasutage tehnoloogiat ja digilahendusi, et edendada suhete juhtimise ja soolise 

võrdõiguslikkuse õpetamist ja õppimist. 

 

 

Teadmised 

K1. Nimetage emotsionaalse intelligentsuse neli peamist valdkonda. 

K2. Määratleda soolist võrdõiguslikkust ja selle seotust emotsionaalse 

intelligentsuse (EQ) pädevustega. 

K3. Analüüsida seoseid emotsionaalse intelligentsuse ja ebateadliku soolise 

eelarvamuse vahel. 

K4. Näidata, kuidas hallata soolisi suhteid, kasutades emotsionaalse 

intelligentsuse pädevust. 

 

Oskused 

S1. Tugevdada enesekindlust ja teadmisi erinevates emotsionaalse 

intelligentsuse kontekstides. 

S2. esitada ja edastada soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioone, kasutades 

emotsionaalse pädevuse raamistikku. 

S3. Uurimisoskuste kasutamine, et saada teavet soolise ebavõrdsuse kohta ja 

selle kohta, kuidas see mõjutab kõigi sugupoolte elukvaliteedi taset. 
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S4. Digitaalsete lahenduste kasutamine emotsionaalse intelligentsuse ja soolise 

võrdõiguslikkuse kontekstis 

Vastutus  

ja 
autonoomi

a 

C1. Eneseteadlikkus, enesekindlus, tunnete äratundmine  

C2. Enesejuhtimine, enesekontroll, ausus, kohanemisvõime, saavutustele 

orienteeritus ja optimism. 

C3. Sotsiaalne teadlikkus, empaatia, pühendumine, sooline kaasamine ja 

mitmekesisus, organisatsiooniline teadlikkus. 

C4. Suhete juhtimine (mõjutamine, coach ja mentor, konfliktide juhtimine, 

meeskonnatöö, inspireeriv juhtimine). 

Välised ressursid: 

• IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

• Kontorimaterjalid ja/või kirjatarbed 

• Käsiraamat, tööriistakast 

• Meedia, Internet 

 

D1 LU2 Emotsionaalse intelligentsuse pädevusest saadav kasu 

Sisu arendaja: SkALT 

Selle Õppemooduli eesmärk on parandada täiskasvanute emotsionaalset intelligentsust ja 

selgitada välja emotsionaalse kasvatuse eelised. 

Selle Õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised: 

• Oma ja teiste emotsioonide äratundmine ja nimetamine 

• Selgitage seost erialaste, intellektuaalsete ja tehnoloogiliste võimete ning 

emotsionaalse intelligentsuse vahel. 

• Positiivsete isiklike suhete loomine ja stressirohkete olukordadega toimetulek 

• Hinnata enda ja teiste erinevusi ja vajadusi 

• Rakendada võrdväärsuse ja koostöö põhimõtteid meeskonnatöös. 

• Luua perekonna emotsionaalne ja psühholoogiline heaolu 

• Arendada oma isiksust, luues vastastikku kasulikud suhted 
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Teadmis

ed 

K1. Mõista, kuidas emotsioonid tekivad 

K2. Tuvastada emotsionaalsete pädevuste mõju elukvaliteedile. 

K3. Tunnistada emotsionaalse intelligentsuse tähtsust ametialase karjääri 

jaoks. 

K4. Olla teadlik emotsionaalse intelligentsuse mõjust kriisijuhtimisele. 

K5. Tuvastage, kuidas emotsionaalne intelligentsus toob kasu isiklikule 

heaolule. 

K6. Soodustada kultuuriliste, sotsiaalsete ja ajalooliste sidemete mitmekesisust 

ja varieeruvust. 

Oskused 

 

S1. Emotsioonide äratundmise ja juhtimise parandamine 

S2. Oskab reflekteerida emotsionaalse kogemuse üle ja hinnata selle tulemusi 

ise 

S3. Mõista teiste inimeste suhtumist, emotsionaalset seisundit ja kehakeelt. 

S4. Sotsiaalsete suhete haldamine  

S5. Tunneb ära ja hindab soolise emotsionaalse tundlikkuse väljendusi. 

S6. Kujundage motiveeriv emotsionaalne keskkond 

Vastutus  

ja 

autonoo

mia 

C1. Vastastikuse vastutuse võtmisega seotud tavade rakendamine 

C2. Enesehinnangud uskumustele ja vastutus oma tunnete eest 

C3. Suunata meetmed saavutustele ja tulemustele 

C4. Soodustada avatust (aktsepteerimine, empaatia, sallivus, tingimusteta 

positiivne suhtumine, tundlikkus). 

Välised ressursid: 

● IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

● Kontorimaterjalid ja/või kirjatarbed 

● Käsiraamat, tööriistakast 

● Meedia, Internet 

● Audio- või videovahendid 

● Virtuaalne veebipõhine õpikeskkond  

● Arvutikonverentsid 

● Väikelaste hooldamine vastavalt vajadusele 
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DIMENSIOON 2. Soolise võrdõiguslikkuse koolitus 

Õppemoodul 2 on otseselt seotud soolise võrdõiguslikkuse koolitusega. Selle mõõtme 

raames arendatakse järgmisi teemasid: 

● Sooline võrdõiguslikkus kui vajalik sotsiaalne nähtus (analüüs õigus-, majandus-, 

poliitika-, töö- ja haridusvaldkonnas). 

● Sooliste eelarvamuste ja stereotüüpide analüüs ja nende dekonstrueerimine 

● Igapäevase meheliku šovinismi (mikromehelikkuse) äratundmine ja analüüsimine 

● Eelarvamuste dekonstrueerimine meeste emotsioonide väljendamise kohta 

● Uus mehelikkus: Maskuliinsus dekonstruktsioonis feministlikust vaatenurgast. 

● Mehed kui potentsiaalsed treenerite liitlased soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 

● Meeste kaasamine soolise võrdõiguslikkuse koolitusse kui ümberkujundav 

lähenemisviis 

● Meeste juhitud soolise võrdõiguslikkuse koolituse eelised ja mõju 

 

D2 LU3 Soolise perspektiivi ümberstruktureerimine 

Sisu arendamine: INQS 

Õppemooduli eesmärk on aidata õpilastel ära tunda võimalusi, kuidas soolist perspektiivi 

ümber struktureerida. 

Selle õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised: 

● Tunnistada soolist võrdõiguslikkust kui vajalikku sotsiaalset nähtust (analüüs õigus-, 

majandus-, poliitika-, tööhõive- ja haridusvaldkonnas). 

● Analüüsida soolisi eelarvamusi ja stereotüüpe ning nende dekonstrueerimist. 

● Igapäevase meheliku šovinismi (mikromehelikkuse) äratundmine ja analüüsimine. 

● Demonteerige eelarvamusi meeste emotsioonide väljendamise kohta. 

● Tunnistada uut mehelikkust: Maskuliinsus dekonstruktsioonis feministlikust 

vaatenurgast. 
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Teadm

ised 

K1. Määratleda soolist võrdõiguslikkust kui vajalikku sotsiaalset nähtust (analüüs 

õigus-, majandus-, poliitika-, tööhõive- ja haridusvaldkonnas). 

K2. Tuvastada soolisi eelarvamusi ja stereotüüpe 

K3. Loetleda igapäevaelus esineva meheliku šovinismi tüübid (mikromehelikkus). 

K4. Kirjeldada eelarvamusi meeste emotsioonide väljendamise kohta  

K5. Määratleda uus mehelikkus 

Oskus

ed 

S1. Analüüsida soolist võrdõiguslikkust kui vajalikku sotsiaalset nähtust õiguse, 

majanduse, poliitika, tööhõive ja hariduse valdkonnas. 

S2. Analüüsida soolisi eelarvamusi ja stereotüüpe  

S3. Analüüsida igapäevase meessooivinismi tüüpe (mikromašismid). 

S4. Analüüsida eelarvamusi meeste emotsioonide väljendamise kohta 

S5. Arutelu uue mehelikkuse üle 

Vastut

us ja 

auton

oomia 

C1. Juhend soolise võrdõiguslikkuse kui vajaliku sotsiaalse nähtuse kohta õiguse, 

majanduse, poliitika, tööhõive ja hariduse valdkonnas. 

C2. Sooliste eelarvamuste ja stereotüüpide dekonstrueerimine 

C3. Nõuanded igapäevase meheliku šovinismi kohta (mikromehelikkus) 

C4.Demonteerida eelarvamusi meeste emotsioonide väljendamise kohta. 

C5. Uute mehelikkuste hindamine 

Välised ressursid: 

● IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

● Meedia, Internet - käsiraamat, tööriistakast 

● Kirjatarbed 

 

D2 LU4 Meeste roll soolise võrdõiguslikkuse alases hariduses 

Sisu arendaja: OU VESTIFEX 

Selle õppemooduli eesmärk on julgustada osalejaid kriitiliselt mõtlema selle üle, kuidas 

mehed saavad olla nii muutuste elluviijad kui ka sihtrühmad soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamisel hariduses.   

Selle õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised: 

● Propageerida mehi kui soolise võrdõiguslikkuse koolituse olulisi liitlasi 
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● Kirjeldada parimaid tavasid, mis näitavad meeste soolise võrdõiguslikkuse 

koolitusse kaasamise transformatiivset lähenemist. 

● Kriitilise mõtlemise, analüüsi ja kogemusliku õppimise meetodite kasutamine, 

sealhulgas võimalused õppimise reflekteerimiseks ja rakendamiseks tegelikes 

olukordades, millega osalejad silmitsi seisavad. 

 

Teadmis

ed 

K1. Kirjeldada, kui oluline on kaasata mehi kui koolitajate liitlasi soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusele. 

K2. Määrata kindlaks konkreetsed tavad meeste kaasamiseks soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusse. 

K3. Selgitada ja hinnata meeste juhitud soolise võrdõiguslikkuse koolituse kasu 

ja mõju. 

Oskused 
S1. Propageerida soolise võrdõiguslikkuse alase koolituse raames meeste kui 

koolitajate liitlaste kaasamist. 

S2. Vaadata läbi ja teha ettepanekuid konkreetsete tavade kohta, kuidas 

kaasata mehi soolise võrdõiguslikkuse alastesse koolitustesse.  

S3. Mõõta meeste juhitud soolise võrdõiguslikkuse koolituse kasu ja mõju. 

Vastutus 

ja 

autonoo

mia 

C1. Näidata üles suuremat pühendumist meeste kui koolitajate liitlaste 

kaasamisele soolise võrdõiguslikkuse koolitusse. 

C2. Jälgida ja hallata Isiklike hoiakuid ja käitumist  

C3. Uurida parimaid tavasid ja juhtumiuuringuid meeste kaasamiseks soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusse. 

C4. Hinnata meeste juhitud soolise võrdõiguslikkuse koolituse kasu ja mõju. 

C5. Teha koostööd teiste koolitajate ja sidusrühmadega soolise 

võrdõiguslikkuse alase koolituse valdkonnas. 

Välised ressursid: 

● IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

● Kirjatarbed 

● Käsiraamat, tööriistakast 

● Meedia, Internet 
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DIMENSIOON 3. Koolituse fookus isiklikule kontekstile ja transformatiivsele 
lähenemisviisile. 

Õppemoodul 3 on otseselt seotud transformatiivse lähenemisviisiga, mis keskendub isiklikule 

kontekstile. Selles mõõtmes arendatakse järgmisi teemasid: 

● Õpetajate emotsionaalsed pädevused täiskasvanute koolituses 

● Emotsionaalne intelligentsus kui läbiv element soolise võrdõiguslikkuse koolituses 

● Täiskasvanute koolitusprogrammide kavandamine, rakendamine ja hindamine 

soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast läbi emotsionaalse intelligentsuse 

(võrdõiguslikkuse kavade, enesehinnangu ja turvalisuse, konfliktide ja läbirääkimiste, 

empaatia ja enesekindluse hariduslik kujundamine). 

● Emotsionaalsed ja psühhosotsiaalsed strateegiad macho hoiakute muutmiseks: 

emotsioonide ja kognitiivsete teooriate funktsioonid hoiakute muutmisel 

● Sotsiaalne mõju, enamuse mõju ja veenmine meeste šovinistlike hoiakute muutmise 

protsessis 

● Vahendid soolise vägivalla demonstreerimiseks (nt valeväited, meeste 

väärkohtlemise %): graafikute ja statistika valmisolek hetkeks, kui õpilased eitavad 

soolist vägivalda. 

● Kaasava keele kasutamine õppetöös 

● soorollide paindlikkus (rollimängud meeste ja naiste sotsiaalselt omistatud rollide 

kohta) 

 

D3 LU5 Strateegiad, vahendid ja meetodid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks 

täiskasvanute koolitamisel emotsionaalsete pädevuste kaudu 

Sisu arendaja: IASIS 

Selle Õppemooduli eesmärk on täiendada täiskasvanute koolitajaid uuenduslike vahenditega 

ning strateegiliste ja metoodiliste lähenemisviisidega emotsionaalse kasvatuse 

integreerimiseks täiskasvanute õppesse, suurendades seeläbi täiskasvanud õppijate 

emotsionaalset intelligentsust. 

Selle Õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised:  
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● Kehtestada emotsionaalse kasvatuse tavad, et tugevdada täiskasvanud õppijate 

emotsionaalset intelligentsust ja nende võimet seda väljaspool klassiruumi näidata. 

● Demonstreerida täiskasvanud õppijate edusammude jälgimise oskust 

eneseteadlikkuse, emotsionaalse enesejuhtimise, sotsiaal-emotsionaalse 

teadlikkuse, vastutustundliku otsustamise ja suhete juhtimise oskuste kasvatamisel 

(CASEL raamistik, 2021). 

 

Teadmis

ed 

K1.Kirjeldada emotsionaalse kasvatuse kaasamise eeliseid täiskasvanute 

koolituses. 

K2. Loetleda emotsionaalse kasvatuse elemendid: eneseteadlikkus, 

emotsionaalne enesejuhtimine, sotsiaal-emotsionaalne teadlikkus, 

vastutustundlik otsustamine ja suhete juhtimine. 

K3. Eri sugupoolte emotsionaalsete väljendusviiside stereotüüpide esitamine 

Oskused 
S1. Rakendada vahendeid, strateegilisi ja metoodilisi lähenemisviise 

emotsionaalse kasvatuse integreerimiseks täiskasvanuharidusse. 

S2. Näidata, millist kasu toob võime mõista ja ise reguleerida emotsioone, 

näidata empaatiavõimet, juhtida sotsiaalseid suhteid ja teha otsuseid, võttes 

arvesse soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist. 

S3. Kasutage ressursse, et lahti mõtestada eelarvamusi sugupoolte vaheliste 

emotsioonide väljendamise kohta. 

Vastutus 

ja 

autonoo

mia 

C1. Jälgida õppijate emotsionaalse kasvatuse õppimise edenemist 

C2. Otsustage, milline emotsionaalse kasvatuse vahend, strateegia ja 

metoodika on iga olukorra puhul asjakohane. 

C3. Näidata emotsionaalse intelligentsuse pädevuse näiteid ja olla 

koolitatavate suhtes eeskujuks. 

Välised ressursid 
 

● Arvuti, projektor ja Internet 

● Koosolekuruumide ruumid 

● Kontoritarbed 
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D3 LU6 Meetodid mehelikkuse vastuseisu murdmiseks täiskasvanute koolituses 

Sisu arendaja: INFODEF 

Selle Õppemooduli eesmärk on anda üliõpilastele konkreetsed vahendid ja meetodid, et 

murda meeste võimalikku vastupanu feminismi toetavas koolituses või tegevuses 

osalemisele. Hoiakute muutmise strateegiate ja mitmesuguste vahendite abil on õppijad 

võimelised panema mõningase vastupanuga mehi mõistma, et meessovinism on globaalne 

sotsiaalne probleem. 

Selle Õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised:  

● Mõista emotsioonide ja kognitiivsete teooriate funktsioone muutuste tegemiseks macho 

puhul  

● hoiakud 

● Mõista sotsiaalse mõju ja enamuse mõju olulisust protsessis  

● muutuvad macho hoiakud 

● Kasutada ressursse, et näidata ja arutada soolise vägivalla tõepärasust kui  

● ülemaailmne probleem 

● Oskavad kasutada kaasavat keelt kui vahendit võrdõiguslikkuse edendamiseks. 

● Määrata kindlaks ja juhtida strateegiaid ja rühmadünaamikat, et muuta soorollid 

paindlikumaks. 

 

Teadmis

ed 

K1. Tuvastage emotsioonide ja kognitiivsete teooriate funktsioonid meeste 

šovinistlike hoiakute muutmisel. 

K2. Määratlege sotsiaalse mõju ja enamuse mõju olulisus meeste šovinistlike 

hoiakute muutmisel. 

K3. Kirjeldada andmeid soolise vägivalla kui ülemaailmse sotsiaalse probleemi 

tõepärasuse kohta. 

K4. Nimetada kaasavat keelekasutust võrdõiguslikkuse edendamiseks 

K5. Määratleda strateegiad ja rühmadünaamika, et muuta traditsioonilised 

soorollid paindlikumaks. 

Oskused 
S1. Õppemeetmete kavandamine hoiakute muutmiseks emotsionaalsete 

pädevuste ja kognitiivsete teooriate abil. 
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S2. Näidata sotsiaalset mõju ja enamuse mõju kui olulisi elemente macho 

hoiakute muutmisel. 

S3. Analüüsida soopõhise vägivalla tõepärasust tõendatavate andmete abil. 

S4. Rääkige kaasavat keelt kasutades 

S5. Rühma dünaamika kujundamine teadlikkuse tõstmiseks ja traditsiooniliste 

soorollide paindlikumaks muutmiseks. 

Vastutus 

ja 

autonoo

mia 

C1. Kognitiivsete teooriate ja emotsionaalsete pädevuste juhtimine meeste 

šovinistlike hoiakute muutmiseks 

C2. Jälgida sotsiaalse mõjutamise ja enamuse mõjutamise protsesse kui macho 

hoiakute muutmise vahendit. 

C3. Arutelu soolise vägivalla kui sotsiaalse probleemi üle, mis põhineb 

tõendatavatel andmetel 

C4. Vastutab õpilaste kaasava keele edendamise eest 

C5. Juhtida rühma dünaamikat, et muuta traditsioonilised soorollid 

paindlikumaks. 

Välised ressursid: 

● IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

● Kontorimaterjalid ja/või kirjatarbed 

● Meedia, Internet ja veebiplatvorm 
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DIMENSIOON 4. Emotsionaalne intelligentsus ja sooline võrdõiguslikkus digitaalses 
maailmas: riskid ja võimalused 

See üksus on otseselt seotud soolise võrdõiguslikkuse ja emotsionaalse intelligentsuse 

võimaluste ja ohtude analüüsimisega digitaalses ja veebikeskkonnas. 

Selles mõõtmes arendatakse järgmisi teemasid: 

● Sooline lõhe IKT kättesaadavuses ja oskustes 

● Sooline ja digitaalsete oskuste lõhe uute töövõimaluste osas 

● Veebipõhiste õpperuumide kujundamine ja arendamine, mis keskendub võrdsusele, 

emotsionaalsele ja väärtuskasvatusele, meeste ja naiste võrdsetele õigustele ja 

võimalustele ning meeste ja naiste vahelistele võimalustele. 

● Soolise võrdõiguslikkuse alaste teadlikkuse tõstmise kampaaniate väljatöötamine 

sotsiaalsete võrgustike kaudu 

 

D4 LU7 e-kvaliteet ja ennetamine emotsionaalse intelligentsuse abil 

Sisu arendaja: LBP 

Selle Õppemooduli eesmärk on võimaldada õpilastel ära tunda uute tehnoloogiate ja 

digitaalsete ressursside eeliseid ja raskusi seoses IKT kasutamisega hariduses. 

Selle Õppemooduli lõpuks on õppijad võimelised:  

● teha kindlaks sooline lõhe IKT kättesaadavuse ja oskuste osas 

● Teha kindlaks sooline lõhe digitaalsete oskuste osas uute töövõimaluste puhul 

● Kujundada ja arendada veebipõhiseid õpperuume võrdsetel alustel, kasutades 

selleks emotsionaalse intelligentsuse pädevusi. 

● Töötada sotsiaalvõrgustike kaudu välja teadlikkuse tõstmise kampaaniad soolise 

võrdõiguslikkuse kohta. 

 

Teadmis

ed 

K1. Selgitage välja digitaalse soolise lõhe põhjused ja faktid. 

K2. Teha kindlaks digitaalsest lõhest tulenev naiste tööhõive lõhe. 
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K3. Määrata emotsionaalsetel pädevustel ja võrdsusel põhinevaid 

veebipõhiseid õpperuume 

K4. Määrata kindlaks sotsiaalmeedia kampaaniad soolise võrdõiguslikkuse 

alase teadlikkuse tõstmiseks. 

Oskused 
S1. Uurida põhjalikult soolist ebavõrdsust digitaalsfääris. 

S2. Analüüsida digitaalsest lõhest tulenevat soolist lõhet töökohal. 

S3. Luua veebipõhised õpperuumid, et edendada võrdõiguslikkust 

emotsionaalsete pädevuste kaudu. 

S4. Kirjeldage soolise võrdõiguslikkuse kampaaniate häid tavasid 

sotsiaalmeedias. 

Vastutus 

ja 

autonoo

mia 

C1. Koostöö naiste digitaalse lõhe kaotamiseks võetavate meetmete osas 

C2. Viia läbi teadlikkuse suurendamise meetmeid, et vähendada soolisest 

digitaalsest lõhest tulenevat tööhõivealast lõhet. 

C3. Juhtida veebipõhiseid õpperuume, et edendada võrdõiguslikkust 

emotsionaalsete pädevuste kaudu. 

C4. Koostada teadlikkuse tõstmise kampaania soolise võrdõiguslikkuse kohta 

sotsiaalsetes võrgustikes. 

Välised ressursid: 

● IT-seadmed: arvutid, tarkvara, projektor 

● Meedia, Internet 
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