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• Ühes tunnis sünnib lapsi:
– Eestis        2  (1,6)
– Ameerikas    800 
– Hiinas 3 300 
– Indias 4 700

• 18-aastasi (keskhariduse tasemel koolilõpetajad) käesoleval aastal
– Eestis     14 700 
– Ameerikas 1 300 000
– Indias 3 100 000
– Hiinas 3 300 000



Elussünnid 1980 - 2011
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Kirjaoskus
• Infojuhtimine - oskus tohutust infoväljast vajalikku 

infot filtreerida ja eristada olulist ebaolulisest
• Interdistsiplinaarsus - oskus mõista erinevate 

sotsiaalsete, teaduslike või tehniliste 
mõttedistsipliinide loogikat

• Programmeeriv mõtlemine ja mõtestamisoskus 
- oskus suuri andmemahtusid kontseptuaalselt ja 
tulemuslikult  töödelda, andmeid mõtestada ning 
defineerida nende andmete sisuline tähendus, millel 
oleks inimese jaoks väärtust. 

Allikas: Future Work Skills 2020, Institute for the Future for University of Phoenix 
Research Institute, 2011. 



Suhtlemisoskus
• Sotsiaalne intelligentsus - oskus tunnetada 

suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove ning luua 
teistega usalduslik suhe

• Kohanemisvõime ja loovus - oskus reageerida 
ootamatule situatsioonile ja leida lahendusi

• Kultuuride-alane kompetentsus - oskus edukalt 
toime tulla väga erinevates kultuurikeskkondades



Koostöö- ja ideede edastamise 
oskus

• (Virtuaalne) koostöö - oskus tulemuslikult 
töötada erinevates (virtuaalsetes) töörühmades, sh 
hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning 
tekitades neis kollektiivi tunnet

• Uue meedia kirjaoskus- oskus kriitiliselt hinnata 
sotsiaalmeedias toimuvat ning kasutada 
mitmekesiseid tehnoloogilisi lahendusi ja 
sotsiaalmeedia vahendeid

• Disain-mõtlemine - oskus visualiseerida ja 
mudeldada oma töös tarvilikke protsesse ning neid 
ka arusaadavalt esitleda



Koostöö- ja ideede edastamise 
oskus

• Virtuaalne koostöö - oskus töötada 
tulemuslikult erinevates virtuaalsetes 
töörühmades, sh hoida inimesi pühendunud 
ja motiveeritud ning tekitades neis kollektiivi 
tunnet

• Uue meedia kirjaoskus- oskus kriitiliselt 
hinnata sotsiaalmeedias toimuvat ning 
kasutada mitmekesiseid tehnoloogilisi 
lahendusi ja sotsiaalmeedia vahendeid

• Disain-mõtlemine - oskus visualiseerida ja 
mudeldada oma töös tarvilikke protsesse ning 
neid ka arusaadavalt esitleda

Mina olen ettevõtlik!



Suhtlemisoskus
• Loovus ja kohanemine - oskus reageerida 

ootamatule situatsioonile ja leida lahendusi
• Kultuuride-vaheline kompetents - oskus 

edukalt toime tulla väga erinevates 
kultuurikeskkondades

• Sotsiaalne intelligentsus - oskus tunnetada 
suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove ning luua 
teistega usalduslik suhe
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