
Tallinna Ülikool 

 

 

 

 

 

 

Mari Mäekivi, Ülle Vilpuu, Maret Nurklik, Mirjam Esperk, Marie Luhamäe, Andres Kungla, 

Hele-Riin Mällo, Silja Eleanora Kulagina 

ELUOSKUSED MUUSIKAST 

Uurimusraport 

 

 

 

Juhendaja: Janne Jakobson 

Kaasjuhendaja: Halliki Põlda  

 

 

 

 

Tallinn 2021  



2 

 

KOKKUVÕTE MEETS PROJEKTI SISENDIKS 

 

 

Pädevus Keskmine 

hinne 

Kommentaar 

Kirjaoskuspädevus 3,16 Pädevus on vajalik tööalaselt, õpingutes ja eraelus, et 

suhelda ja väljendada end korrektselt, arendada 

kuulamis- ja mõistmisoskust. Paljud vastajad pidasid 

vastates silmas vaid kirjalike tekstide koostamist ja 

kirjatehnikat ega pööranud tähelepanu suulisele 

eneseväljendusoskusele. 

Digipädevus 3,28 Tänapäevaselt on digipädevus vajalik tööalaselt, 

õpingute jaoks ja igapäevaelus, kuna paljud neist on 

seotud infoväljaga, mille kättesaadavus ja kasutus on 

antud pädevusega seotud. Seda on eriti mõjutanud ka 

COVID-19 pandeemia. Lisaks on pädevus vajalik, et 

osata kasutada elektroonilisi lahendusi nootide jaoks. 

Matemaatikapädevus 

ning loodusteadus-, 

tehnoloogia-, 

inseneriteaduste 

pädevus 

3,41 Pädevus on vajalik tööalaselt ja igapäevaelus, sest 

toetab finantsteadlikkust, keskkonnasõbralikkust. 

Lisaks aitab pädevus arendada loogilist mõtlemist, 

seoste loomist. 

Ettevõtlikkuspädevus 3,43 Pädevus on vajalik tööalaselt ja igapäevaelus. 

Muusikakollektiivides osalemine toetab rohkem 

koostöö ja probleemide lahendamise oskust, vähem 

aga vastutuse võtmist ja initsiatiivikust. Rohkem 

areneb pädevus nendel, kes on võtnud kollektiivis 

mõne rolli, mis annab suurema võimaluse 

eneseteostuseks. 

Mitmekeelsuspädevus 3,86 Pädevus on vajalik tööalaselt, õpingutes ja eraelus, et 

suhelda välismaa kolleegidega ning aitab kiiremini 

õppida ja mõista võõrkeeli ning erinevate keelte vahel 

orienteeruda. Eraldi keel on ka „noodikeel“, mille 

arendamist muusikakollektiivis osalemine toetab. 



3 

 

Enesemääratlus-, 

sotsiaalne ja 

õpipädevus 

3,86 Pädevus on vajalik tööalaselt, õpingutes ja eraelus, et 

arendada ajaplaneerimisoskust, osata suhelda teiste 

inimestega, reflekteerida enda ja teiste käitumist ja 

tundeid, lahendada ja vältida konflikte ja 

esinemisnärviga toime tulekuks. 

Kodanikupädevus 3,88 Pädevus on vajalik tööalaselt ja igapäevaelus, sest see 

toetab teadlikkust ühiskondlikest sündmustest ja aitab 

suhelda erinevate ühiskonnagruppidega. Lisaks 

kasvatab patriootlikkust ja annab teadmisi 

rahvuskultuuriga seotud aspektidest. 

Kultuuriteadlikkuse 

ja kultuurilise 

eneseväljenduse 

pädevus 

4,08 Pädevus on vajalik tööalaselt ja igapäevaelus, et 

suhelda teistest kultuuridest inimestega ning neid 

mõista. Lisaks aitab pädevust mitmekesistada 

maailmapilti. 
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SUMMARY FOR THE MEETS PROJECT 

 

 

 

Competence Average 

score 

Comment 

Communication in 

mother tongue 

competence 

3,16 The given competence is needed in work, education 

and the domestic environment, for correct self-

expression and communication, to further develop 

abilities to listen and to understand.  

(Many of the answers reflected merely on written texts 

and grammar and did not include verbalised 

communication)       

Digital competence 3,28 Needed in work, education and domestic 

environments, since today’s world demands regular 

access to different types and sources of mostly digital 

information. Especially so in the Covid pandemic. The 

given competence is also needed in order to use 

notation software and other digital applications.    

Mathematical 

competence and basic 

competences in science 

and technology 

competence 

3,41 Needed in work and everyday activities. Amongst 

others, it is related to financial and environmental 

awareness. It also helps to  develop logic and the 

ability to make connections between different fields 

and ideas.  

Sense of initiative and 

entrepreneurship 

competence 

3,43 The given competence is needed in work and in 

domestic environments. It helps mainly to develop 

professional skills, cooperation and problem-solving 

abilities, but less in responsibility and initiative-

related aspects. An increase is noted for people who 

have taken up a special role and which gives them a 

wider use of the competence and self-development.   

Communication in 

foreign languages 

competence 

3,86 Also needed in work, educational and domestic 

environments, the competence eases communication 

with foreign colleagues (in already existing foreign 

languages) and helps to increase the learning speed for 

new ones. It also accelerates the navigation time 

between languages. Sheet music and scores provide a 

base for a universal language, used in music practice 

amongst different language speakers.  
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Learning to learn 

competence 

3,86 Needed in work, educational and domestic 

environments to develop time-planning, 

communication and self-reflection skills. The 

competence also helps to monitor, solve and prevent 

conflicts and to deal with stage-fright.     

Social and civic 

competence 

3,88 The competence is needed for work and everyday 

activities. It applies to knowledge and awareness of 

social events and helps to communicate with different 

groups of society. Patriotism and national culture 

awareness were also mentioned.  

Cultural awareness and 

expression competence 

4,08 Needed for work and everyday activities, for being 

able to communicate with people from different 

cultures and to better understand them. It also helps to 

diversify one’s views of the world.  
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SISSEJUHATUS 

 

Oleme Tallinna Ülikooli üliõpilased, kes viisid “ELU” õppeaine raames läbi uuringu 

“ELUoskused muusikast”. Uurimuse tulemusi kasutatakse sisendina rahvusvahelises projektis 

MEETS (Music in Higher Education to develop Transversal Skills). 

MEETS projekti fookuses on muusika roll võtmepädevuste arendajana kõrghariduses. Projekti 

peamine eesmärk on panustada kõrgemat haridust omandavate inimeste üld- ja võtmepädevuste 

arendamisse eesmärgiga kaasa aidata targale, jätkusuutlikule ja kaasavale kasvule ühiskonnas. 

Olulisemad projekti alaeesmärgid on järgmised: edendada muusika rolli kõrgkoolis õppijate üld- 

ja võtmepädevuste arendamisel; suurendada kõrgkoolide õpilaste tööalast konkurentsivõimet; 

leida tõestust selle kohta, kuidas osalemine mitteformaalsetes ja informaalsetes muusikalises  

tegevuses kõrgkoolis saab kaasa aidata võtmepädevuste arendamisele ja valideerimisele; 

julgustada kõrgkooli üliõpilasi muusika kaudu omandatud üldpädevusi ära tundma, 

dokumenteerima ja hindama kui elukestvat õpet (MEETS, 2021). 

Projekti “ELUoskused muusikast” raames teostatud uurimistöö eesmärk oli sarnaselt MEETS 

projektiga välja selgitada, kuidas ja milliseid võtmepädevusi arendab kõrgkoolide 

muusikakollektiivides osalemine tudengitel ja vilistlastel. Ühtlasi oli eesmärgiks anda sisend 

rahvusvahelise projekti jaoks, mis tegeleb veebiplatvormi loomisega võtmepädevuste arengu 

hindamiseks. 

Uuringuga otsisime vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: kuidas arendab muusikakollektiivis 

osalemine võtmepädevusi? Milliseid võtmepädevusi arendab kõrgkoolide muusikakollektiivides 

osalemine? Uuringu fookuses oli kaheksa võtmepädevust, mis võimaldavad inimesel toime tulla 

erinevates ning muutuvates tingimustes. 

Kaasaegne ühiskond seab inimestele järjest enam väljakutseid edukaks hakkama saamiseks, 

eeldades hästi arenenud üldpädevuste olemasolu, sealhulgas näiteks sotsiaalset, õpi- ja 

suhtlemispädevust. Üldpädevused on seotud ühiskonna väärtustega ja on olulised inimeseks ja 

kodanikuks kasvamisel. Mitteformaalses õppes arendatakse üldpädevusi pidevalt, aga neid ei 

nimetata ega määratleta (Karu jt, 2019). 
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Võtmepädevuste arendamise eelduseks on arenenud üldpädevused. Üldpädevusi arendatakse 

koolihariduses põhihariduse ja gümnaasiumihariduse riiklikest õppekavadest lähtuvalt. Edasises 

elus räägitakse elukestva õppe võtmepädevustest, mille arendamisele annab oma panuse 

mitteformaalõppes osalemine.    
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TEOREETILINE TAUST 

 

Elukestev õpe 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014) selgitab, et elukestev õpe hõlmab 

formaalharidussüsteemi (lasteaed, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, kõrgkool) kõrval ka 

sellest väljaspool pakutavat täiendus- ja ümberõpet, mitteformaalset ja informaalset õpet. Eesti 

elukestva õppe strateegia käsitleb õppijatena kõiki – lapsi, noori ja täiskasvanuid. Elukestva õppe 

strateegia koostamise üldeesmärgiks on, et kõigile Eesti inimestele oleks loodud nende vajadustele 

ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, mis tagaks neile isiksusena väärika 

eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.  

Praeguseks on sisuliselt kõikide haridustasemete ja -liikide õppekavadesse kirjutatud sisse 

eesmärgid ja õpiväljundid, mis võtavad arvesse erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes 

regulatsioonides ning kutsestandardites kirjeldatud õpiväljundeid, sh võtmepädevusi. (Eesti 

elukestva õppe strateegia 2020, 2014) 

 

Mitteformaalne õpe 

Formaalse õppe võimalused ei vasta tihti inimeste vajadustele ja võimetele. Nüüdisaegne 

majandus ja ühiskond vajab loovust ja sotsiaalseid oskusi, mis suurendaksid inimeste 

ettevõtlikkust ja innovatsiooniteadlikkust (Haaristo, Räim jt, 2019). Oma uurimuses keskendume 

suures osas mitteformaalõppe olemusele, kuna seda käsitletakse vabatahtliku tegevusena, mis 

toimub formaalharidussüsteemi väliselt, kuid on siiski õpet pakkuvate organisatsioonide poolt 

õppekavade ja -programmide alusel kavandatud ja struktureeritud (Märja & Jõgi & Lõhmus, 

2021).  

Leedo ja Mekk (2020) toovad oma magistritöös esile mõtte, et ajal, mil õppimisviisid on üksteisega 

tihedalt põimunud, tekib kokkulangevusi erinevate õppimisviiside mõistetes ning erinevusi 

õppeviisisiseste mõistete defineerimisel, tekitades meile kui praktikutele olukorra, kus ei ole 

võimalik üheselt määratleda, millise õppimisviisiga on tegemist. Mitteformaalõpe oma 



10 

 

universaalsuses võimaldab laialdast kasutamist läbi erinevate meetodite ja õppimisviiside ka 

formaalses hariduses, mitmesugustes õppeolukordades ja eri sihtrühmade korral (Lockhart, 2016; 

Rogers, 2003, viidanud Karu jt, 2019). Õppimine ei pruugi seega aset leida vaid klassiruumis, kus 

teabe vahendamisel on põhiroll õpetajal, õpikul ja tahvlil mängimisel, vaid õpiruum on suuresti 

kolinud klassiruumist välja loodusesse, muuseumidesse, teatritesse jne, kus hinnete saamine on 

üsna teisejärguline. Mitteformaalõppe tähenduse mõistmine on oluline nii ülikoolidele, kes 

valmistavad ette haridusvaldkonna asjatundjaid, kui ka hariduse, sh täiskasvanuhariduse, 

andragoogika ja noorsootöö valdkonna spetsialistidele ja praktikutele ning elukestvas ja 

mitteformaalõppes osalevatele õppijatele (Karu jt, 2019).  

Mitteformaalõpe on vajalik, sest muutuvas ja aina keerukamas maailmas on tunduvalt olulisem 

omandada pidevalt uusi oskusi, kui õppida selgeks üks amet. Formaalharidus ei jõua alati 21. 

sajandi kiiretele muutustele järele. Siinkohal pakubki mitteformaalne õpe formaalsele õppele 

alternatiivi või täiendust, et toetada muu hulgas noorte inimeste tööalast konkurentsivõimet 

tänapäevases ühiskonnas. (Dibou & Rannala, 2019) 

 

Üldpädevused 

Põhikooli riiklikus õppekavas eristatakse üldpädevusi, valdkonnapädevusi ja kooliastmetes 

taotletavaid pädevusi. Üldpädevused on ainevaldkondade ja õppeainete ülesed pädevused, mis on 

olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu 

ning tunni- ja koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist jälgivad ja suunavad õpetajad 

omavahelises koostöös ning kooli ja kodu koostöös. (Põhikooli riiklik õppekava, 2021) 

Gümnaasiumi riikliku õppekava tähenduses on pädevus teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis 

tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult, paindlikult ja 

tulemuslikult toimida ning on oluline inimeseks ja kodanikuks kujunemisel. Pädevused jagunevad 

üld- ja valdkonnapädevusteks. (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2021) 
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Võtmepädevused 

Euroopa Liidu Nõukogu soovitusel elukestva õppe osas (2018) on võtmepädevusi vaja 

eneseteostuseks ja arenguks, tööalaseks konkurentsivõimeks, sotsiaalseks kaasatuseks, kestlikuks 

elustiiliks, edukaks eluks rahumeelses ühiskonnas, terviseteadlikuks eluks ja 

kodanikuaktiivsuseks. Võtmepädevused on välja töötatud elukestva õppe vaates, alates varasest 

lapseeast ja kogu elu jooksul, formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu, sealhulgas 

perekonnas, koolis, töökohal, oma naabruskonnas ja muudes kogukondades.  

Võtmepädevusi peetakse võrdselt olulisteks ning kõik need aitavad kaasa edukale elule 

ühiskonnas. Pädevusi saab rakendada eri olukordades ja kombinatsioonides. Need kattuvad ja on 

omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna olulised aspektid toetavad ka teiste valdkondade 

pädevusi. Võtmepädevustega seotud oskused on kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, 

meeskonnatöö, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüütilised oskused, loovus ja 

kultuuridevahelise suhtlemise oskused. (EL Nõukogu, 2018)  

Võtmepädevuste loend:  

Pädevus Kirjeldus 

Kirjaoskuspädevus  Suhtlemise ja edasiste õpingute eeldus, mis tagab võime inimestega 

loovalt ja tulemuslikult kommunikeeruda. Kirjaoskuspädevus peab 

andma oskuse jälgida ja kohandada oma suhtlusviisi vastavalt 

olukorrale, otsida ja leida oma verbaalsele ja kirjalikule väljendusele 

erinevaid allikaid ning arendada konstruktiivselt kriitilist 

dialoogioskust.  

Mitmekeelsuspädevus  Võime suhelda tulemuslikult eri keeltes, see tähendab võimekust 

mõista kõnet, vestelda, koostada ja mõista tekste erinevates keeltes, 

mille eelduseks on teadmised eri keelte sõnavarast ning 

grammatikast. Ka eeldab see lugupidamist eri kultuuride ja keelte 

vastu ning erinevuste austamist. 
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Matemaatikapädevus 

ning loodusteadus-, 

tehnoloogia- ja 

inseneriteaduste 

pädevus 

Oskus kasutada matemaatika põhiprintsiipe igapäevaselt nii kodus 

kui ka tööl ja mõista matemaatilisi tõendeid ning lugeda graafikuid. 

Lisaks arusaamisi loodusseadustest ning tehnoloogia,  

inseneriteaduste ja inimtegevuse mõjust loodusele. 

Digipädevus  Oskus pääseda ligi, kasutada, hinnata, filtreerida, programmeerida ja 

jagada digitaalset infot. Digitehnoloogia toimimise põhimõtete 

mõistmine ning oskus neid eetiliselt ja vastutustundlikult kasutada. 

Enesemääratlus-, 

sotsiaalne ja 

õpipädevus 

Seotud eneseanalüüsiga, oma võimete hindamise, kriitilise 

mõtlemise, nii iseseisva kui ka meeskonnatööga. Siia alla käib ka 

sallivus ning läbirääkimisoskus koos mõistmise ja empaatiaga. Siin 

tuuakse välja ka valmisolek elukestvalt end arendada ning positiivne 

hoiak oma vaimsesse, füüsilisse ja sotsiaalsesse heaolusse.  

Kodanikupädevus  Hõlmab arusaamist Euroopa ühistest väärtustest ja teadmisi 

ühiskonna toimimise alustest. See pädevus tagab oskuse osaleda 

kogukonna tegevuses, laialdast otsustamisvõimet nii kohalikul kui ka 

riiklikul tasandil ja mõista kriitilisel tasandil meedia rolli 

demokraatlikes ühiskondades.  

Ettevõtlikkuspädevus  Tähendab inimese võimet muuta oma ideed tegelikkuseks. Ka siin on 

olulisel kohal loovus, koostöö, probleemide lahendamine, kriitiline 

mõtlemine, algatusvõime, projektide haldamine ning sihikindlus.  

Kultuuriteadlikkus ja 

kultuurilise 

eneseväljenduse 

pädevus 

Eeldab laiemaid teadmisi nii kohalike kui ka maailma eri riikide 

kultuuridest. See on kunstilise eneseväljenduse ja loovuse inimestele 

vahendamise pädevus ning avatus ja austus erinevate 

kultuurivormide vastu. 

(EL Nõukogu soovitused elukestva õppe osas, 2018) 
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UURIMUSE EESMÄRK JA UURIMISKÜSIMUSED 

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks püstitasime järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas arendab muusikakollektiivis osalemine võtmepädevusi? 

2. Milliseid võtmepädevusi arendab kõrgkoolide muusikakollektiivides osalemine? 

Uuringu tulemusena soovisime teada, kuidas arendab kõrgkooli muusikakollektiivides osalemine 

tudengite ja vilistlaste võtmepädevusi ‒ kaheksa laiema valdkonna hoiakuid, oskuseid ja teadmisi, 

mis võimaldavad hakkama saada erinevates ning muutuvates töövaldkondades ja -keskkondades. 

Uurimuse tulemusi kasutatakse ka sisendina rahvusvahelises projektis MEETS. 

 

Meetod 

Protseduur 

Uuringu läbiviimiseks koostasime küsimustiku, millega uurisime, kas ja kuidas arendab 

kõrgkoolide muusikakollektiivides osalemine võtmepädevusi. Selleks kasutasime Google’i 

küsimustikuvormi. Pädevuste aluseks on Euroopa Liidu poolt 2018. aastal muudetud elukestva 

õppe strateegia võtmepädevuste raamistik, millel põhinevad hariduse liigid, sealhulgas ka 

mitteformaalne ja informaalne haridus.  

Küsimustikus on iga võtmepädevuse kohta viis kvantitatiivsele uuringule iseloomulikku 

hüpoteetilist väidet, mida vastajad hindasid Likerti skaalal. Järjestusskaala vastused on analüüsis 

teisendatud numbriteks (0‒5), millest on võetud protsendiline tulem ning seeläbi hinnatud 

pädevuse arengut (Lagerspetz, 2017).  Väidete sõnastamisel võtsime aluseks EL Nõukogu (2018) 

kirjeldatud pädevused ning formuleerisime väited, mis peegeldaks pädevuse kirjelduses olevaid 

aspekte. 

Kvalitatiivse uuringu jaoks on küsimustikus ka kaks lahtist küsimust, millest üks uurib 

konkreetsemalt muusikakollektiivi juhi rolli ning tema seotust arendatavate pädevustega, teine aga 

palub vastajal kirjeldada antud pädevuse seotust tema igapäevaeluga. Kasutasime temaatilist 

analüüsi, kus selgitatakse välja andmetes peituvad tähendused ja arusaamad, et uurida, mida ja 
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kuidas räägitakse, millised on andmelooja tõlgendused. (Kalmus & Masso & Linno, 2015). 

Kollektiivi juhi rolli pädevuste arendamisel uurib täpsemalt oma magistritöös andragoogika 

tudeng Julia Reinman.  

 

Valim 

Tegemist on mittetõenäosusliku sihipärase valimiga. Valimisse kuulusid kõrgkoolide tudengid ja 

vilistlased, kes osalevad hetkel mõne kõrgkooli muusikakollektiivi töös ja kes on lõpetanud 

kõrgkooli viimase kümne aasta jooksul, sest MEETS projekti raames oli üheks väljundiks ka 

uurida, kuidas toetab kollektiivis osalemine tööturule siirdumist. Üldpopulatsiooni on raske 

määratleda, kuna valimi aluseks on kas praegu studeerivad või hiljemalt kümme aastat tagasi 

lõpetanud õppijad, kes on ka hetkel aktiivsed muusikakollektiivis tegutsejad. 

Kollektiivide nimekiri on koostatud kõrgkoolide kodulehtedelt saadud info põhjal, mida on 

võrreldud katuseorganisatsioonide kodulehtedel toodud kollektiivide loeteludega (Eesti 

Sümfooniaorkestrite Liit, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kammerkooride Liit, Eesti Meestelaulu 

Selts, Eesti Naislaulu Selts ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing) ning seda on omakorda kõrvutatud 

viimasele, 2018. aastal toimunud Baltimaade üliõpilaslaulupeole Gaudeamus registreerunud Eesti 

kollektiividega. Kõrvale on jäetud vilistlaskoorid, korportasioonide koorid ja üliõpilaskoorid, mis 

pole kinnistatud ühegi ülikooli juures. Meie valimisse kuulusid muusikakollektiivid järgmistest 

kõrgkoolidest: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, 

Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Tallinna Tehnikakõrgkool.  

 

Tulemused 

Küsimustikule vastas kokku 90 inimest. Kõige enam on vastajaid vanuses 26‒35 eluaastat (38%) 

ning 18‒25 eluaastat (36,7%). Kollektiividest on kõige suuremal määral esindatud Tallinna 

Ülikool (33,3%) ning Tallinna Tehnikaülikool (32,2%). Kõige rohkem vastuseid tuli segakoorist 

või kammerkoorist (24,4%) ning meeskoori (23,3%) ridadest.  
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Üldised tulemused 

Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et enim hindasid vastajad muusikakollektiivis osalemise mõju 

kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse arengule, mille keskväärtuseks on 

4,08. See pädevus sai ainsana keskväärtuseks kõrgema hinde kui 4.  

Teisena hinnati oluliseks kodanikupädevuse arengut, mille keskväärtus on 3,88. Väikese vahega 

järgnesid võrdväärsena hinnatud mitmekeelsuspädevus ja enesemääratlus-, sotsiaalne ja 

õpipädevus – mõlema pädevuse keskväärtuseks on 3,86.  

Peaaegu võrdsena järgnesid muusikakollektiivis osalemise mõju ettevõtlikkuspädevuse arengule, 

keskväärtusega 3,43, matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste 

pädevus sai keskväärtuseks 3,41.  

Digipädevus sai keskväärtuseks 3,28 ning kõige nõrgemalt hinnati muusikakollektiivis osalemise 

mõju kirjaoskuspädevuse arengule, mis sai keskväärtuseks 3,16. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 

kõikide pädevuste keskväärtus oli vähemalt 3 (joonis 1). 

Joonis 1 Pädevuste keskväärtuse võrdlus 
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Joonis 2 Pädevuste keskväärtuste võrdlus vanusegruppide lõikes 

 

Kui vaadelda vanusegruppe eraldi (joonis 2), siis arenes nii 18–25aastaste kui ka 26–35aastaste 

vanusegrupis enim kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus. 36–45aastaste 

vanusegrupis tunnetati kõige enam ettevõtlikkuspädevuse arengut. 46aastaste ja vanemate 

osalejate seas hinnati kõige enam enesemääratluse, -sotsiaalse ja õpipädevuse arengut. 

Üldiselt on pädevuste arendamine kollektiivi liigi järgi suhteliselt samal tasemel (keskväärtus 

3,61). Natuke madalam oli naiskoori keskväärtus (3,56) (joonis 3). Ka pädevuste osas jagunesid 

kollektiivide lõikes vastused pigem võrdselt. Kõige suurem erinevus tuli välja 

ettevõtlikkuspädevuse hindamisel, kus vokaalansamblis või mitmes kollektiivis tegutsemise korral 

tuli keskväärtus 3,18, aga näiteks meeskoori korral 3,53. 
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Joonis 3 Pädevuste arendamise keskväärtused kollektiivide lõikes 

 

 

Pädevuste arendamise erinevus lauljate ja instrumentalistide seas 

Kollektiivide lõikes andsid vastajad sarnaseid hinnanguid kõigi pädevuste osas, vastates valdavalt 

nii ja naa või pigem nõustun. Järgmiste pädevuste arendamise võimalusi peeti vähem tõenäoliseks: 

kirjaoskuspädevus, matemaatika ja loodusteaduse pädevus, digipädevus ning 

ettevõtlikkuspädevus. Kõrgemalt hinnati mitmekeelsuse, enesemääratlus-, sotsiaalse ja 

õpipädevuse, kodanikupädevuse, kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse 

arendamise võimalusi. Näiteks mitmekeelsuse pädevuse osas jaotuvad vastused ühtlasemalt 

lauljate hulgas, kes annavad üsna võrdselt vastuseid skaala kõrgemas osas. Samas 

instrumentalistide arvamus kaldub selle pädevuse osas suuremal määral maksimumile. Sama 

tendents on märgatav instrumentalistide vastustest, mille nad on andnud enesemääratlus-, 

sotsiaalse ja õpipädevuse arendamisele. Kõige enam erinevaid arvamusi esineb 

ettevõtlikkuspädevuse osas mõlemas vastajate rühmas. Üksikute eranditega jaotuvad vastused 

skaala kõigile osadele laias laastus võrdselt. Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse 
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pädevuse arendamisel näevad mõlemad vastajate rühmad tugevat positiivset seost 

muusikakollektiivis osalemisega. Madalaid hindeid anti selle pädevuse osas minimaalselt. 

 

Rolli mõju muusikakollektiivis pädevuste arendamisele 

Vastajaid panid küsitluses kirja oma rolli muusikakollektiivis. Eristasime muusikakollektiivide 

lihtliikmed (lauljad ja instrumentalistid) ning liikmed, kellel on muusikakollektiivis lisaks veel 

eraldi roll (nt noodikogu hoidja, dirigendi abi, pilli- või häälerühmavanem, president, 

koorivanem). Lihtliikmeid oli 70% ning lisarolliga liikmeid 30%. 

Lisarolliga liikmete kõigi pädevuste keskväärtus on 3,8 ning lihtliikmetel 3,54. Ainult 

mitmekeelsuse pädevuse ning enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse korral on lihtliikme 

keskväärtus suurem lisarolliga liikme omast. Ülejäänud 6 pädevuse korral on lisarolliga liikme 

pädevus pisut kõrgem. Kuigi erinevused on pigem väikesed, on lisarolliga liikmel märgata siiski 

pisut suuremat pädevuste arengut nii üldises plaanis kui ka pädevuste lõikes. Märgatav vahe tuleb 

välja ettevõtlikkuspädevuses, mida lisarolliga liikmed on kõrgemalt hinnanud, siin on lihtliikmete 

keskväärtus 3,1, lisarolliga liikmetel aga 4,2. 

 

Tulemused pädevuste lõikes 

Kirjaoskuspädevus 

Kirjaoskuspädevuse väidetest hinnati kõige kõrgemalt väidet selle kohta, et muusikakollektiivis 

osalemine on arendanud oskust teisi kuulata ja mõista (keskväärtus 4,18). Selle väitega nõustus 

täielikult 46% vastajatest ning pigem oli nõus 36% vastajatest.  

Kõige nõrgema tulemuse sai väide selle kohta, et muusikakollektiivis osalemine on arendanud 

kirjaliku eneseväljendamise oskust (keskväärtus 2,39), millega oli täielikult nõus 7% vastajatest, 

pigem nõus 17% vastajatest. 

Pädevuste keskväärtus oli kokku 3,16. 
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Lahtisele küsimusele, kus palusime selgitada kirjaoskuspädevuse vajalikkust igapäevastes 

tegevustes, vastas kokku 54 inimest (60% vastajatest).  

Vastused jagunesid kolme suuremasse valdkonda.  

Kirjaoskuspädevust peeti väga oluliseks tööalaselt ‒ vastajad leidsid, et näiteks annab see pädevus 

oskuse koostada tööalaseid e-maile, aruandeid ja suhelda kolleegidega korrektses keeles.  

Kolleegidega suheldes on vaja KUULATA neid ning meeskonnas töötades tuleb oma 

"partiid" jälgida ning selle eest vastutada. 

Kirjaoskuspädevus on väga vajalik, kuna tänu sellele on mul võimalik ennast kõige 

paremini väljendada. Õpetajana töötades, eriti distantsõppe ajal, on kirjaoskuspädevus 

olulisel kohal. 

Kirjaoskuspädevust peeti oluliseks ka igapäevases kontekstis ‒ vastajad leidsid, et see aitab toime 

tulla suheldes sõpradega või näiteks kohvikus tellimust esitades.  

Koori suhtlus on niivõrd intensiivne, et ka muu suhtlemine saab sellest võimendust. 

Mõiste mastaapsuse tõttu võin öelda, et kirjaoskuspädevus võimaldab suhelda erinevate 

inimestega, omada sõpru, mõista kuidas eriala, millel õpin, võiks ümbruskondseid aitada, 

kuidas kohvikus cappuccinot tellides mitte turvasid endale kraesse saada. 

Kirjaoskuspädevus on hinnatud oskus ka koolitöös ‒ vastustes leiti, et pädevus aitab 

õppejõududele esitada töid, mis on kirjavigadeta ja korrektselt kirjutatud: 

Kuna õpin eesti filoloogiat, siis on kirjaoskus oluline just koolitöödes. 

Vastuseid oli ka selle kohta, et muusikakollektiivis osalemine mitte kuidagi kirjaoskuspädevust ei 

mõjuta ning vastust seoti ka konkreetselt noodilugemisoskusega.  

Muusikaline kirjaoskus ehk noodilugemine ei ole igapäevases elus hädapäraselt vajalik 

tegevus.  
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Minu jaoks on oluline kirjutada õigesti, selgelt ja arusaadavalt, ma ei ole tähendanud, et 

kooris käimine seda edendanud on. 

Ankeetküsitluses oli pädevuse olemus lahtikirjutatud järgmiselt: “Kirjaoskuspädevus on võime 

mõista ja väljendada mõtteid, tundeid ja fakte suuliselt, kirjalikult või muudel viisidel ning suhelda 

teistega. Selle pädevuse olulised elemendid on avatus kriitilise ja konstruktiivse dialoogi suhtes 

ning teadlikkus keele mõjuvõimust teistele.”  

Avatud küsimusele tuli aga väga palju vastuseid selle kohta, kuidas on just kirjalik 

eneseväljendusoskus äärmiselt oluline ‒ otseselt olid selle vajalikkust rõhutanud nii ametlikus kui 

mitteametlikus suhtluses pooled vastajatest.  

Toetudes suurele erinevusele avatud küsimuse vastustes (pooled vastajatest vastasid ainult 

kirjaliku kirjaoskuspädevuse kohta) ja kvantitatiivses analüüsis (kirjaliku kirjaoskuspädevuse 

areng oli kõige nõrgemalt hinnatud) hindame, et paljud vastajad tõlgendasid küsimuses olevat 

väljendit “kirjaoskuspädevus” otseselt ainult kirjalike tekstide koostamise ja kirjatehnikaga.  

Minu jaoks on oluline kirjutada õigesti, selgelt ja arusaadavalt, ma ei ole tähendanud, et 

kooris käimine seda edendanud on. 

Minu töös läheb igapäevaselt vaja kirjaoskust, kuna pean seda õpetama koolieelikute 

rühmas käivatele lastele, pean iga individuaaltunni sisse kandma andmesüsteemi internetis 

ning kirjutama kolleegidele ja lapsevanematele kirju jne. 

Kogu aeg on vaja midagi kirjutada: avaldusi, projektiplaane, pakkumusi, jne. 

Oli ka vastajaid, kes vastasid nii suulise kui ka kirjaliku suhtluse kohta. 

Kirjalik eneseväljendus on tööl igapäevaselt vajalik. Seda ilmselt (pea) kõigi inimeste 

jaoks. Mina näiteks valmistan kirjalikult ette juhendeid tudengitele, kirjutan artikleid 

rahvusvahelistele ajakirjadele (seda küll inglise keeles). Ka suuline eneseväljendus on tööl 

igapäevaselt vajalik. Seda ilmselt väga paljude (kui mitte kõikide) inimeste jaoks. Mina 

näiteks suhtlen tudengitega õppetöö raames ja kolleegidega teadustöö raames. 
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Mitmekeelsuse pädevus 

Kõige rohkem on vastajad nõustunud väitega, mis käsitleb noodikirja omaette keelena ning mida 

saab nii kollektiivisiseselt kui omakeskis arendada (keskväärtus 4,5). Selle väitega nõustus 

täielikult 57% vastajatest. Kõige vähem sai kinnitust väide, mis kirjeldas muusikaharrastuse otsest 

seotust uue võõrkeele õppimisega (keskväärtus 3,1). Selle väitega nõustus täielikult vaid 20% 

vastajatest ning pigem ei nõustunud 22%. Kõige segasemaks jäi vastajatel väide, milles oli 

kirjeldatud võõrkeeli arendava tegevusena suhtlemist välismaa kolleegide või kollektiividega. 

Selle väitega ei osanud suhestuda 9% protsenti vastanutest.  

Avatud küsimuse puhul jagunesid vastused peamiselt kolmeks: esiteks toodi välja töökeskkond, 

teiseks õppekeskkond ning kolmandaks perekond ja kodu. Kõige rohkem oli vastuseid seotud 

tööga, teisel kohal haridusega ning kolmandal kohal kodu või perekonnaga seotud teemad. Oluline 

aspekt mitmekeelsuse praktikas: välismaa kolleegidega suhtlemine siin või seal, kodu- või 

välismaal.  

Levinumad mainitud võõrkeeltest olid inglise, vene, saksa ja soome keel. Keelepraktikas olid 

peamiseks kasutuskohaks samuti esmaselt töökeskkond ning seejärel infoallikad ja erinevad 

suhtluskanalid. Muusikakollektiivis osalemises mainiti mitmekeelsusega seotud praktikas 

peamiselt külalissoliste ja -dirigente. 

Vastustes kajastus nii juba olemasolevate võõrkeelte praktiseerimine kui ka uute keelte 

olemasolevatele lisamine. Vastustes oli mainitud ka eri keelte vahelist kiiremat lülitust, mida 

muusikaharrastus samuti mõnede vastajate arvates arendab.  

 

Matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus 

Vastajate poolt hinnati kõige kõrgemalt väidet noodis kasutatavate korduste ja mõistete märkides 

orienteerumise kohta (keskväärtus 4,21). Kõige sagedasem vastus sellele väitele oli “nõustun 

täielikult” – 52,2%, mitte keegi ei vastanud väitele “ei oska öelda”. Kõige nõrgemalt hinnati väidet 

kaasmuusikute eeskujul keskkonnasõbralikumate valikute tegemise kohta (keskväärtus 2,33). 
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Sellele väitele vastati kõige rohkem “nii ja naa” 28,89% vastajatest). Antud küsimusele vastas “ei 

oska öelda” 6,67% vastanuist.  

Kokkuvõtvalt said väited antud skaalal enamasti hinnanguks 3‒5, mis näitab, et 

muusikakollektiivides osalemine omab positiivset mõju matemaatika- ja looduspädevuste 

arendamisel.  

Küsimusele, kus paluti selgitada matemaatika- ja loodusteaduste pädevuse vajalikkust 

igapäevastes tegevustes, vastas 44 vastajat 90-st (39,6%). Vastuste põhjal moodustub kaks 

põhikategooriat: tööalaselt vajalik ning igapäevaelus vajalik.  

Tööalases kategoorias toodi esile, et matemaatikapädevus väga vajalik nii arvete koostamisel, 

töötasude välja arvutamisel ning teadustöös (vastajate erialad: raamatupidamine, rakenduskeemia, 

infotehnoloogia, arhitekt, lasteaiaõpetaja). 

Teadustöös on tihti vaja kasutada palju matemaatikat (lihtsad arvutused, osatuletised). On 

ka vaja tudengitele seletada. 

Loodusteadustepädevusest leiti, et loodusteaduste valdkonnas töötades on see pädevus 

möödapääsmatu.  

Lasteaias töötades kasutan igapäevaselt looduspädevuse termineid. 

Igapäevaelu osas tõusis esile matemaatikapädevuse toetamine finantsteadlikkusel ning igapäevaste 

kulude-tulude planeerimisel “ 

Et ei tekiks võlgasid.  

Alates kodus askeldamisest (söögi tegemine, remondiks vajalike plaanide tegemine) 

rahaga arveldamisel, kulude-tulude planeerimiseni läheb matemaatikat ja loodusteadust 

kogu aeg vaja.  

Loodusteaduste pädevusel igapäevaelus toodi esile keskkonnasõbralikkus, ilmaga arvestamine, 

loodusega suhtlemine.  
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Me elame siin Maal koos lindude ja taimedega, nii et loodus on igapäevase elu lahutamatu 

osa. Ma armastan linde, kuulan neid, suhtlen nendega, kui neid toidan ‒ nad käivad kogu 

aeg minu aknalaual.  

Nii tööalases- kui igapäevaelus oli mainitud loogilise mõtlemise, omavaheliste seoste ja mustrite 

märkamise olulisuse. 

 Soovitan palju kasutada loogikat ja asjade omavaheliste seoste olulisust.  

Kokkuvõttes leidsid vastajaid, et matemaatika- ja loodusteaduspädevused on vajalikud nii 

tööalases tegevuses kui igapäevaelus. 

 

Digipädevus 

Vastajate poolt hinnati kõige kõrgemalt väidet, et muusikakollektiivi liikmete omavahelisel 

suhtlemisel on oluline roll erinevatel sotsiaalmeedia keskkondadel (keskväärtus 4,37). Selle väite 

kohta vastati kõiki vastusevariante, kuid kõige enam väitele vastanutest nõustus täielikult. Kõige 

nõrgemalt hinnati väidet selle kohta, et tänu muusikakollektiivis osalemisele osatakse paremini 

kasutada e-postkasti võimalusi (keskväärtus 2,41). Ka selle väite kohta vastati kõiki 

vastusevariante, ent enim vastajaid valis variandi ei nõustu üldse. Digipädevuse keskväärtus kokku 

oli 3,28. Sellest võib järeldada, et pigem hinnati muusikakollektiivis osalemise mõju antud 

pädevuse arendamisel positiivselt.  

Küsimusele, kus paluti selgitada digipädevuste vajalikkust igapäevastes tegevustes, peeti 

digipädevust oma igapäevastes tegevustes vajalikuks. Vastajad pidasid digipädevust vajalikuks 

sellepärast, et nende töö nõuab seda või sellepärast, et digipädevus on tänapäeval üleüldse vajalik 

igal pool (nt suhtlemiseks sõprade ja perega, tööplaani vaatamiseks, piletite ostmiseks, internetis 

käimiseks). Veel peeti digipädevust väga vajalikuks tänapäeval hariduse omandamisel (COVID-

19 viirusest tingitud distantsõpe on sundinud rohkem digipädevaks).  

Eraldi toodi veel välja digipädevuse kasutamist muusikakollektiivis (nt nootide lugemine 

tahvelarvutist, nootide kirjutamine notatsiooniprogrammis) ning ülejäänud vastajad väitsid, et 
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digipädevus on küll igapäevastes tegevustes vajalik, kuid ei selgitanud täpsemalt (ei saa ilma 

selleta, vajalik ikka, igapäevaselt vajalik). 

 

Enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus 

Vastajate poolt hinnati kõige kõrgemalt väidet selle kohta, et vajadusel suudavad nad ka iseseisvalt 

muusikakollektiivis õpitavat repertuaari omandada (keskväärtus 4,22) ‒ selle väitega nõustus 

täielikult kõige rohkem vastajaid (52% vastajatest). Sellele järgnes väide, et kollektiivide liikmed 

saavad abi saamiseks või probleemide korral pöörduda kaasliikmete poole (keskväärtus 4,18), 

millega nõustus täielikult 48% vastajatest. Kõige vähem oldi nõus väitega, et muusikakollektiivis 

osalemine aitab paremini toime tulla pingeliste olukordadega argielus (keskväärtus 3,47). 

Enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse keskväärtus on 3,82. Üldiselt olid vastajad pigem nõus 

või täielikult nõus kõikide väidetega. Väidete puhul valis variandi ei oska öelda keskmiselt 2% 

vastajatest. 

Küsimusele, kuidas näevad muusikakollektiivi liikmed enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse 

vajalikkust oma igapäevastes tegevustes, vastas 37 inimest, mis on umbes 41% vastajatest. 

Mitmed vastajad tõid välja, et see pädevus on üldiselt vajalik nii igapäevaelus, tööalaselt kui ka 

koolis. Toodi välja, et pädevus on oluline näiteks õpetaja ametikohal, aga ka projektijuhi, 

ehitusvaldkonna, IT, kunsti, kultuurikorralduse erialal. Mitmes vastuses kirjutati, et selle pädevuse 

arendamine aitab kaasa efektiivsemale ajaplaneerimisoskusele, et saavutada tasakaal eraelu, töö ja 

hobide vahel. Lisaks mainiti, kui oluline oskus osata õppida võimalikult efektiivsel viisil. 

Igapäevaselt plaanin ma enda tööd suurel määral ise, samuti hõlmab minu eriala pidevat 

enesetäiendamist, mis tõttu on minu jaoks ajaplaanimine väga oluline. Samuti pean ma 

olema suuteline enda tegevuse tulemusi iseseisvalt ja optimaalselt kriitiliselt hindama. 

Lisaks toodi pädevuse tähtsusena välja, et oluline on oskus osata suhelda teiste inimestega eraelus, 

tööl, koolis ja hobidega tegeledes. Leiti, et pädevus aitab sõpru leida ja neid hoida, samuti 

võimaldab teistega arvestada ning olla empaatiline. Väga olulisel kohal on oskus teha teistega 
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koostööd ning jagada vajalikku infot. Toodi ka välja, et muusikakollektiivis osalemine aitab luua 

kontakte, mis võivad tulevikus kasuks tulla. 

Enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus on vajalik eneserefleksiooniks, et analüüsida enda 

tugevusi ja nõrkusi. Teisalt on pädevus ka oluline, et ennast paremini tundma õppida ning leida 

eriala, millega tegeleda. Toodi välja, et oluline on aru saada, millal on vaja teiste abi, kui ise enam 

hakkama ei saa. Lisaks eneserefleksioonile on oluline osata anda teistele tagasisidet ja hinnata 

nende võimeid ja oskusi. Samuti peeti oluliseks oskust tagasisidet ka ise vastu võtta ‒ enda 

tegevusi ja tulemusi peab oskama iseseisvalt, optimaalselt ja kriitiliselt hinnata. 

On vajalik mõista oma tugevusi ja nõrkusi, et saada aru millega oled võimeline ise 

hakkama saama ning millega sul läheb abi vaja. Koostöö teiste inimestega on oluline nii 

tööl, koolis kui ka oma sõprade ja perega suheldes, et oskaks teistega arvestada ja konflikte 

vajadusel lahendada. 

Toodi ka välja, et pädevus vajalik, et tulla toime keeruliste olukordadega ja osata konflikte 

lahendada. Oluline on omada vastupanuvõimet ning olla suuteline tulla toime ebakindluse ja 

keeruliste olukordadega. Tähtis on kohaneda erinevates olukordades. Muusikakollektiivis 

osalemine aitab arendada vastupidavust pingelistes olukordades, näiteks esinemisnärvi korral. 

Väideti, et muusikakollektiivis osalemine aitab maandada pingeid igapäevategevustest ja 

hoolitseda vaimse ja füüsilise vormi eest, näiteks saab proovist kaasa võtta võimlemisharjutusi 

enda füüsilise vormi parandamiseks. 

Võimlemisharjutusi, mida alati enne laulmist teeme, kasutan ka iseseisvalt hommikuti ja 

õhtuti võimeldes. 

 

Kodanikupädevus  

Kõige kõrgemalt oli hinnatud väidet selle kohta, et muusikakollektiivis osalemine arendab 

rahvuskultuuri alaseid teadmisi (keskväärtus on 4,31). Selle väitega nõustus täielikult 57% 

vastanutest. Kõrgelt oli hinnatud ka väidet selle kohta, et muusikakollektiivis osalemine kaasab 

kogukondlikku tegevusse (keskväärtus 4,28). Siin nõustus väitega täielikult 46% vastanutest,  
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üldse mitte nõustunuid polnudki. Vähim nõustuti väitega, et muusikakollektiivis osalemine 

võimaldab tajuda paremini ühiskonna toimimise põhimõtteid (keskväärtus 3,04). Selle väitega 

nõustus täielikult vaid 10% vastanuist.   

Kodanikupädevuse üldiseks keskväärtuseks kujunes 3,88, mis näitab, et kollektiivis osalemine 

pigem arendab antud pädevust.  

Lahtisele küsimusele vastas 36 inimest 90st , mis on 40% kõikidest vastajatest. 

Vastajad pidasid kodanikupädevust ühel või teisel moel vajalikuks, toodi esile, et pädevus aitab 

toetada teadlikkust ühiskondlikest sündmustest ja toetab suhtlemist erinevate inimestega. 

Nt kooris käimine on andnud mulle võimaluse kohtuda väga erinevate inimestega, kelle 

taustad ja vahetevahel ideaalid ei pruugi ühtida, kuid muusika ühendab meid siiski. 

Säärane ühtekuuluvustunne, olgu see siis kooriga seotud või hoopis muu valdkonnaga, 

võimaldab paremini tajuda ühiskonda, milles elame, tervikuna, kuna mida rohkem 

inimestega suhelda ja rohkem üksteist mõista üritades avaldub meile aina tõele sarnasem 

maailm meie ümber.  

Pädevust peeti oluliseks tööalaselt (õpetajad, õppejõud) ja sellest on abi õpingutes. Veel toodi 

välja, et pädevus toetab kuulumist rahva sekka ja seob ühiskonnakihte.  

Kuna kolisin Eestisse ja jäin siia elama, on minu jaoks äärmiselt oluline kuuluda kogu 

kogukonda ja tunda end selle suure pere liikmena. Muusika aitab mul mõista, mis 

ühiskonnas toimub, millised on praegused hoovused, meeleolud, väärtused ja olla 

arusaadav, kui ise ennast selles kultuuris väljendan. 

Mainiti ka kodanikupädevuse realiseerimist erinevates organisatsioonides ja algatustes ja toodi 

välja patriootlikkust. Oli ka vastanuid, kes ei pidanud kodanikupädevust vajalikuks või ei osanud 

selle kohta midag öelda. Üldisemalt võib järeldada, et kodanikupädevus toetab ühiskonnas 

hakkama saamist. 
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Ettevõtlikkuspädevus 

Ettevõtlikuspädevuse keskväärtus on 3,43. Väidete puhul valis variandi „Ei oska öelda“ keskmiselt 

2,6% vastajatest. Kõige rohkem vastajaid (42%) nõustus täielikult väitega, et muusikakollektiivis 

osaledes on arenenud oskused teha teistega koostööd (keskväärtus 4,10). Kõige vähem oldi nõus 

väitega, et muusikakollektiivis osaleja on võtnud initsiatiivi ja algatanud projekti/projekte, et 

edendada kollektiivi tegutsemisvõimalusi (keskväärtus 2,37).  

Lahtisele küsimusele, kuidas näevad muusikakollektiivi liikmed ettevõtlikuspädevuse vajalikkust 

oma igapäevastes tegevustes vastas 35 vastajat 90-st, mis on 40%. Vastused saab jagada kahte 

peamisesse kategooriasse. Vastustest selgus, et ettevõtlikkuspädevus on vajalik ametialase 

professionaalsuse toetamiseks. Näiteks toodi välja ajakirjaniku-, õpetaja-, ehitus-, projektijuhi-, 

ettevõtja-, laborijuhi-, kultuurikorraldaja-, vabakutselise- ja teadustöö. 

Kultuurikorraldajana on mulle see juba sisse kodeeritud ning tunnen peaaegu igal 

argipäeval vajadust seda pädevust rakendada. 

Samuti toodi välja, et ettevõtlikuspädevus toetab üldist hakkamasaamist elus erinevates 

valdkondades. Näiteks toodi välja nt kooli lõpetamine, majapidamistööd, eesmärkide seadmine, 

ideede algatamine ja lõpuniviimine, probleemide lahendamine, eduka tuleviku kindlustamine, 

mistahes tegevuse organiseerimine.  

Muidu jääksin terveks eluks koha peale tammuma, mitte mingit progressi, eriala jääks 

lõpetamata, töö saamata, kriuksuv köögikapi uks jääks kiuksuvaks, kuni kukuks eest ära ja 

jääks aegade lõpuni põrandale vedelema. 

 

Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus 

Vastajate poolt hinnati kõige kõrgemalt võimalust, et muusikakollektiivis osalemine aitab 

erinevaid kultuurisündmusi jms paremini, mõista, hinnata ja nautida (keskväärtus 4,26). Selle väite 

osas ei vastanud keegi ei oska öelda või ei nõustu üldse. Kõige enam väitele vastanuid (46%) 

leidis, et nõustuvad täielikult. Kõige nõrgemalt hinnati võimalusi, et muusikakollektiivis 

osalemine arendab tunnetust ja tolerantsust erinevate kultuuride suhtes (keskväärtus 3,88). Ka 



28 

 

sellele väitele anti keskmisest tunduvalt kõrgemad hinded. Kõige enam vastanutest valis pigem 

nõustun variandi (42%). 

Avatud küsimusele kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse vajalikkuse kohta 

oma igapäevastes tegevustes vastas 37 vastajat 90-st, mis moodustab 41,1%. Enamus vastajaid 

leidsid ka siin positiivseid seoseid.  

Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse arendamise vajalikkust seostati nt 

oma erialase tööga, teistest kultuuridest pärit inimestega suhtlemisel ja teiste kultuuride 

mõistmisel, inimestega suhtlemisel üldisemalt ning maailmapildi mitmekesisemaks muutmisega. 

Õpetajana töötades on oluline, et tean ka teiste kultuuride tausta ning oskan seda õpilastele 

edasi anda. Lisaks tunnen, et oskan hästi oma õpilastele oma teadmisi edasi anda. 

Õpime väga erinevate kultuuride, riikide ja ajastute muusikat ning see aitab kindlasti 

mõista teisi rahvuseid, mõista meie sarnasusi ja mõista ka enda esivanemaid. Oleme 

proovinud ka improvisatsioonilist laulmist. 

Annab maailmatajule värve.  

Nt innovaatilist mõtlemist peeti üheks kõige olulisemaks kunstniku omaduseks, samuti toodi välja 

terve mõistuse toetamist läbi loomingulise tegevuse, ühiskonna paremat mõistmist, 

empaatiavõime ja teadlikkuse arendamist. Oli ka vastajaid, kes leidsid, et seda ei ole igapäevaselt 

vaja või ei osanud antud küsimusele vastata. Muuhulgas hinnati muusikakollektiivi positiivset 

mõju antud pädevuse arendamisele ka nende vastajate poolt, kes hindasid enda pädevust juba enne 

kõrgelt.  

Olen niigi tolerantne, paljud koorid õpetavad seda juurde ja kultuurilise mitmekesisuse 

tähtsust. 

Püüti leida ka seoseid situatsioonidega igapäevaelust ja võrrelda lauljaid instrumentalistidega. 

Orkestrimängijatel on üldjuhul avaram maailmapilt ja kõlatunnetus kui näiteks 

koorilauljail. Pigem tekitab seoseid juhtimise korraldamisel - kuidas igapäeva elus mõni 

töökollektiiv kohe üldse ei häälestu ega suuda "mängida" konreetsete nootide järgi. 
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Kokkuvõtena 

Kirjaoskuspädevuse all oli enamus pidanud silmas vaid kirjalikku eneseväljendust ning vastustest 

avaldus vähem suulise eneseväljenduse, mõistmise ning dialoogi kohta käivat. Ühekülgne arusaam 

võis tuleneda asjaolust, et vastaja luges läbi vaid pädevuse nimetuse, süvenemata pädevuse 

kirjeldusse, mis oli küsitluses ka välja toodud. 32% vastanutest hindas seda pädevust siiski 

vajalikuks. 

Mitmekeelsuspädevuse osas pidas 51% vastanutest seda vajalikuks nii töös, hariduses kui ka 

perekonnaringis. Selle pädevuse juures tuli selgemalt välja ka geograafiline paigutus ning 

keeleline kuuluvus, vastavalt kas kodu- või välismaal, ning sellega seoses jagunesid ka vastused 

selgemalt kaheks, millest domineeriv pool oli, arvestades valimit, kodumaa keskne. 

Matemaatika ja loodusteaduste pädevust hindas vajalikuks 86% vastanutest, luues seoseid nii 

majandusliku mõtlemisega, igapäevaste toimetuste planeerimisega ning ka looduse ja 

keskkonnateadlikkusega. 

Digipädevuse vajalikkust hindasid vajalikuks kõik vastajad, kes seda olid kommenteerinud. Eraldi 

oli mainitud just tehnoloogiliste abivahendite vajalikkust (lugerid, pad’id, suhtlusportaalid ja 

nendes orienteerumine). Ka oli ära toodud COVID-19 pandeemia mõjud ja distantsõpe kui otseselt 

digipädevusest sõltuv meetod toimetulekuks keerulises sotsiaalses olukorras. 

Enesemääratlus- ja sotsiaalset/õpipädevust oli olulisena märkinud 24% vastanutest. Mainitud 

seostes igapäevaeluga leidus viiteid nii õpingutele, suhtlusele, enesereflektsioonile, koostööle ning 

ka empaatiale. 

Kodanikupädevuse puhul oli märkinud selle olulisust 83% kommenteerijatest. Vastustest eristus 

nii teadlikkus ühiskondlikest tegevustest ning osalemine ühiskonnas kui tervikus või süsteemis. 

Samuti oli kommentaarides märgitud suhtlust kaaskodanikega ühiskonna paremaks sidususeks. 

Ettevõtlikkuspädevust pidas vajalikuks 85% lahtisele küsimusele vastanutest. Mainitud seostes 

leidus märkeid ideede algatamisest ja lõpuleviimisest, tuleviku kindlustamisest ja tegevuste 

organiseerimisest. 
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Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse korral märkis selle olulisust 41,1% 

kõigist vastajatest. Vastustes mainti nii innovaatilist mõtlemist, tervet mõistust, tolerantsust ning 

sarnaselt enesemääratluspädevusele ka empaatiat. Toodi välja ka eri kultuuriruumide mõistmist, 

kultuuridevahelist suhtlust, teadlikkust neid paremini ühendada. 

-    
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ARUTELU JA KOKKUVÕTE 

 

Projekti raames uurisime, milliseid võtmepädevusi arendab kõrgkoolide juures tegutsevates 

muusikakollektiivis osalemine tudengitel ja vilistlastel. Võtmepädevuste määratlemise aluseks 

võtsime EL Nõukogu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (2018). Kuna uurimuse 

valimi suurus oli 90 inimest ja polnud representatiivne, siis ei ole tulemused üldistatavad 

üldpopulatsioonile. 

Uuritava valimi ja läbiviidud küsitluse põhjal saab väita, et osalemine muusikakollektiivis arendab 

võtmepädevusi keskmisel määral. Eri pädevuste arendamise osas väga suuri erinevusi uuringust ei 

ilmnenud, kuid enim tõusis esile kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus, mis 

arenes kõige rohkem. Kõige vähem areneb muusikakollektiivis kirjaoskuspädevus. Kuna kõik 

võtmepädevused on tähtsalt võrdsed, tihedalt seotud ja toetavad teineteist (EEÕS, 2014), siis on 

ka mõistetav, et muusikakollektiivis osalemine arendab võrdselt kõiki pädevusi. 

Pädevuste arendamine muusikakollektiivis ei erine kuigi palju vanusegruppide lõikes, kuid suurem 

erinevus tuli välja näiteks ettevõtlikkuspädevuse puhul, kus 18–25aastased hindasid pädevuse 

arendamist palli võrra madalamalt kui 36–45aastased. Sellest võib järeldada, et vanem 

vanusegrupp tunnetab suuremat väärtust muusikakollektiivis osalemisele kui nooremad. Ka 

kollektiivide lõikes hinnati pädevuse arendamist pigem sarnaselt. Veidi rohkem tunnetasid 

pädevuse arendamist need, kes osalevad mitme kollektiivi töös. Küll aga tuli suurem erinevus välja 

nende liikmete puhul, kes on võtnud omale kollektiivis mõne lisarolli ning on seega aktiivsemad 

ja saavad rohkem võimalusi oma pädevuste arendamiseks. 

Palusime vastajatel selgitada iga võtmepädevuse vajalikkust oma igapäevaelus ning peamiselt 

jagunesid vastused kolmeks suuremaks valdkonnaks: töö, õpingud ja perekond. Nendest kõige 

levinum oli tööalane seotus vastava pädevusega, seejärel õpingud ning perekond. Vastustest 

eristusid ka juba olemasolevatele pädevustele toetumine (kodanikupädevus, kirjaoskuspädevus) 

ning uuemate ja vähem teadlikumate arendamine vastavalt olukorrale ja vajadusele (digipädevus, 

mitmekeelsuspädevus, ettevõtlikkuspädevus). 
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Kuigi küsimustikus oli iga pädevuse kohta antud ka selle kirjeldus, tuli ette olukordi, kus pädevuse 

all mõistetu osutus liiga keeruliseks ning seda ei suudetud konkreetsemalt igapäevategevustega 

siduda (kirjaoskuspädevust kui vaid kirjalikku väljendust silmas pidades) või oli märgitud küll 

selle olulisust, kuid mitte alati seda konkreetsemalt kirjeldades või mingi elualaga sidudes. 

Vastustes kajastus ka pädevuse efektiivsus kui omaette kategooria, mis ilmestab pädevust kui 

igapäevaelu paremaks või efektiivsemaks toimimiseks vajaminevat. Näitena oli 

mitmekeelsuspädevuse all märgitud nii olemasolevaid võõrkeeli kui ka neid, mida on muutuvas 

maailmas vaja järjest kiiremini omandada, et muutuval tööturul konkurentsis püsida või uuele 

erialale asuda. 

 

Kirjaoskuspädevus 

Kirjaoskuspädevuse kohta kirjeldatakse Euroopa Nõukogu soovitustes võtmepädevuste kohta 

elukestvas õppes (2018), et kirjaoskuspädevus hõlmab lugemis- ja kirjutamisoskust, head 

arusaamist kirjalikust teabest ning eeldab teadmisi sõnavarast, funktsionaalsest grammatikast ja 

keele funktsioonidest. Lisaks peaks inimene tundma ja mõistma ka verbaalse suhtluse põhiliike, 

mitmesuguseid ilukirjanduslike ja tarbetekste ning eri stiilide ja keeleregistrite põhiomadusi. 

Olemas peab olema ka suulise ja kirjaliku suhtlemise oskus erinevates situatsioonides ja oskus 

oma suhtlusviisi jälgida ning kohandada vastavalt olukorrale.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõige enam hindavad meie uuringus vastajad seda, kuidas areneb 

kuulamis- ja mõistmisoskus, seega võib oletada, et muuhulgas saadakse teadlikumaks ka keele 

mõjust teistele ning hinnatakse lugupidavat suhtumist teineteisesse. Kõige vähem aga areneb 

vastajate hinnangul kirjalik eneseväljendamisoskus, vähem hinnati ka ametliku- ja mitteametliku 

suhtluse eristamise arengut. Sellest võib järeldada, et muusikakollektiivides on eelkõige olulisel 

kohal omavaheline mitteametlik suhtlus ja vähem oluline on ametlik ja mitteametlik kirjalik 

suhtlus. 

Kõrvutades kvalitatiivset ja kvantitatiivset uuringuosa teeme ka järelduse, et paljud tõlgendasid 

avatud osas väljendit “kirjaoskuspädevus” konkreetselt ainult kirjaliku eneseväljendusega, kuna 

paljud vastasid ainult kirjalikku eneseväljendust silmas pidades. Olime pädevuse olemuse 
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ankeetküsitluses konkreetse pädevuse juures lahti kirjutanud, kuid avatud küsimuse juures enam 

mitte. Seega võib järeldada, et pädevuse olemusega põhjalikumalt ei tutvutud või oli pädevus liiga 

keeruliselt sõnastatud, et lahtise küsimuseni jõudes meeles oleks olnud.   

  

Mitmekeelsuspädevus 

Mitmekeelsuspädevuse all on EL Nõukogu (2018) viidanud Euroopa keeleõppe 

raamdokumendile, mis seab ülesandeks orienteerumise eri keelte ja meedialiikide vahel, 

ühendades nii ajaloolise kui kultuurilise kuuluvuse. Samuti on märgitud emakeele säilimist ja 

riigikeele omandamist kui mitmekeelsuse võimekust. Sarnaselt kirjaoskuspädevusega on silmas 

peetud kohast ja tulemuslikku eneseväljendust. Kuna viie väite keskväärtus on kokku 3,86, siis 

võib väita, et muusikaharrastus pigem arendab mitmekeelsusega seotud pädevusi ning on ka üpris 

tihedalt mitmekeelsusega seotud. See selgub ka suure nõustujate arvuga vastajates. Uurimusest 

selgus, et sarnaselt eelmainitud kirjeldusega, on mitmekeelne keelepraktika vajalik ennekõike 

informatsiooni kättesaamiseks, selle paremaks mõistmiseks ning edasiselt ka suhtluseks (peamiselt 

tööalastes praktikates). Ühendades eri kultuure, kasvab selle pädevuse võimekus ning lubab 

kasutada üha enamaid keelelisi ruume ning sealset infot nii suhtluseks kui ka paremaks 

mõistmiseks. Vastustes kajastus suurem huvi muukeelsete infoallikate toetudes olemasolevatele 

võõrkeelsetele teadmistele ning vähemal määral täiesti uute võõrkeele praktikate vastu.  

 

Matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus 

EL Nõukogu (2018) on soovituslikult suurema huvi tekitamiseks loodusteaduste, tehnoloogia, 

inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas kaasates uurimusliku õppe metoodikaid, kaasata 

mitmeid erinevaid ühiskonnaelus osalejaid. Üle kogu Euroopa on alustatud selles suunas loodus- 

ja täppisteaduste ning humanitaar- ja muude ainete õpetamise lõimimist. Elukestva õppe kontekstis 

võib öelda, et täiskasvanu õppimine on kompleksne ja keeruline nii sotsiaalse, tunnetusliku 

käitumusliku kui ka psühholoogilise protsessina, mille jooksul avastatakse ennast, enda võimeid 

ja piire, kogetakse muutusi, õpitakse uut (Märja & Jõgi & Lõhmus, 2021) .  
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Uurimuses selgus, et matemaatikapädevust hinnati kui möödapääsmatuks komponendiks tööalases 

tegevuses ning igapäevaelus  argitoimetustega toime tulemisel. Samuti mainiti 

matemaatikapädevuse olulisust finantsteadlikkusel. Loodusteduspädevused rikastavad inimeste 

hingemaailma märgates looduses toimuvat ning keskkonnateadlikkuse toel on lootust, et looduse 

puhtuse hoidmine on meie endi kätes pärandades puhtama keskkonna meie järeltulevatele 

põlvkondadele.  

 

Digipädevus 

Digipädevus on oskus pääseda ligi, kasutada, hinnata, filtreerida, programmeerida ja jagada 

digitaalset infot. Digitehnoloogia toimimise põhimõtete mõistmine ning oskus neid eetiliselt ja 

vastutustundlikult kasutada. (EL Nõukogu, 2018) 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014) järgi on digipädevusel oluline roll õpikäsituse kiirel 

juurutamisel ning õppekvaliteedi tõusul. Digitaalse õppevara kasutamine muudab õppimise 

noortele atraktiivsemaks, avardades seejuures ka elukestva õppe võimalusi. Arenenud tehnoloogia 

kasutamise oskus ja uuenduslikkus aitavad kaasa tootlikkuse kasvule majanduses. (Eesti elukestva 

õppe strateegia 2020, 2014) 

Meie uurimusest selgus, et kuigi digipädevust hinnati pigem lahutamatuks tänapäeva elu osaks, 

mida kõigil igal pool vaja läheb, ei arenda muusikakollektiivis osalemine seda siiski 

märkimisväärselt. 

 

Enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus  

Kuna ka Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014) eesmärk on tagada inimesele elukaareülene 

õpe ning seda ka mitteformaalses õppes, et tulla paremini toime tööturul, siis on enesemääratlus-, 

sotsiaalne ja õpipädevus pigem vajalik, sest see on oluline igapäevaelus, tööalaselt kui ka koolis. 

MEETS uuringust (2021) selgus, et muusikakollektiivis osalemine arendab suhtlemisoskust ja 

planeerimise- ja organiseerimisoskust ning ka meie uuringu tulemustest tuli välja, et 

enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse pädevuse arendamine aitab kaasa efektiivsemale 
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ajaplaneerimiseoskusele, et leida ka tasakaal eraelu, töö ja hobide vahel. Eesti elukestva õppe 

strateegia 2020 (2014) toob välja, et olulisel kohal on sotsiaalvõrgustiku kujundamine ning ka meie 

tulemustest selgus, et enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse arendamine tähtis, et teiste 

inimestega suhelda eraelus, tööl, koolis ja hobidega tegeledes. Muusikakollektiivis osalemine aitab 

luua kontakte, mis võivad tulevikus kasuks tulla. 

EL Nõukogu (2018) on enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse all välja toonud vajaduse 

arendada näiteks probleemilahenduse- ja meeskonnatööoskusi, aga ka kriitilist mõtlemist ja 

analüüsioskust. Uuringu tulemustest selgus, et enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus aitab 

paremini reflekteerida enda ja oma kaaslaste tegevusi ning aitab toime tulla keerulistes 

situatsioonides. Muusikakollektiivis osalemine aitab arendada vastupidavust pingelistes 

olukordades, näiteks esinemisnärvi puhul. Lisaks aitab maandada pingeid igapäevategevustest ja 

hoolitseda vaimse ja füüsilise vormi eest. 

 

Kodanikupädevus 

Kodanikupädevus on oskus tegutseda vastutustundliku kodanikuna ja täiel määral osaleda 

ühiskondlikus ja sotsiaalses elus, toetudes sotsiaalsetele, majanduslikele, seaduslikele ja 

poliitilistele kontseptsioonidele ning üleilmsetele arengutele ja jätkusuutlikkusele (EL Nõukogu, 

2018). Sellest võib järeldada, et inimesed, kes täidavad oma vaba aega osalemisega 

muusikakollektiivis, on keskmisest rohkem huvitatud kodanikupädevuse arendamisest selle 

tegevuse käigus. Huviring kui mitteformaalse õppe vorm võib märkamatult arendada selliseid 

kodanikupädevuse alaliike, mis formaalõppes ei pruugi välja tulla. 

Inimesele, kes otsib formaalõppe kõrvale rahuldustpakkuvat hobi, sobib kõrgkooli 

muusikakollektiivis osalemine, mis kaasab ta kogukondlikku tegevusse ja pakub 

suhtlemisvõimalusi. Eestis on muusikakollektiiv traditsiooniliselt olnud rahvusluse hoidja, 

osalemine muusikakollektiivis võimaldab väljendada oma eestlust ehk arendada rahvuskultuurilist 

külge ja teadvustada rahvuskultuuriga seotud sündmusi. Samas on kõrgkoolide 

muusikakollektiivid ka kõrgkooli ajaloo ja traditsioonide hoidjad, mistõttu osalemine kollektiivis 
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arendab sellealast teadlikkust, mida võib rakendada ka hilisemas tööelus. See aitab paremini 

mõtestada traditsioonide hoidmise vajalikkust argielus üldisemalt. 

Samas tuli küsitlusest välja, et oskus suhelda erinevate ühiskonnagruppidega läbi 

muusikakollektiivis osalemise ei ole väga tähtsal kohal, millest võib järeldada, et Eestis on 

kõrgkoolide muusikakollektiivid suhteliselt homogeensed. Samal põhjusel ei pruugi tulla välja ka 

ühiskonna toimimise põhimõtted kollektiivisiseselt, neid arusaamu võivad inimesed saada pigem 

mujalt.  

 

Ettevõtlikkuspädevus 

Ettevõtlikkuspädevust kirjeldab EL Nõukogu (2018) kui inimese võimet muuta oma ideed 

tegelikkuseks. See eeldab ühest küljest algatusvõimet ja tegutsemistahet eesmärkide nimel ning  

teisest küljest pädevusi teha teistega koostööd ning kerkinud probleeme lahendada. Küsimustikus 

ettevõtlikkuspädevuse kohta keskendus kolm väidet algatusvõime hindamisele ning kaks väidet 

koostöö ja probleemide lahendamise hindamisele. Andmete põhjal selgus, et 

muusikakollektiivides osalemine toetab rohkem koostöö ja probleemide lahendamise oskust, 

vähem aga vastutuse võtmist ja initsiatiivikust. Samas tuli ka välja, et kui muusikakollektiivi 

liikmel oli kollektiivis ka mõni lisa roll, siis oli just ettevõtlikuspädevuse arengut kõrgemalt 

hinnatud. Ka MEETS projekti (2021) tulemustest selgus, üheks kõige arendatavamaks pädevuseks 

kõigi pädevuste lõikes peetakse meeskonnatöö oskust ning strateegilise mõtlemise arenemine 

(mille hulgas on planeerimine ja korraldamine) areneb rohkem just liikmetel kellel on lisaks ka 

juhiroll.  

 

Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus 

EL Nõukogu kirjeldab kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevust järgmiselt: see 

eeldab laiemaid teadmisi nii kohalike kui ka maailma eri riikide kultuuridest. See on kunstilise 

eneseväljenduse ja loovuse inimestele vahendamise pädevus ning avatus ja austus erinevate 

kultuurivormide vastu (EL Nõukogu, 2018). Läbiviidud uurimusest selgus, et kultuuriteadlikkuse 

ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus on vajalik ning muusikakollektiivis osalemine aitab selle 

arendamisele igati kaasa. Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus on üks 
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enimesindatud võtmepädevusi mitteformaalõppe praktikates. Kõige enam hindasid uuringus 

osalejad muusikakollektiivi mõju just kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse 

arengule. Vastajate poolt hinnati kõige kõrgemalt võimalust, et muusikakollektiivis osalemine 

aitab erinevaid kultuurisündmusi jms paremini, mõista, hinnata ja nautida. Vastajad seostasid 

antud pädevust tööelu ja sotsiaalsete suhetega laiemalt, tuues loomingulise tegevuse potentsiaali 

välja muuhulgas tervise, ühiskondliku ja kultuurilise teadlikkuse, samuti tunnetuslike protsesside 

edendajana. 
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Lisa A 

KÜSIMUSTIK 

Hea vastaja! 

Oleme Tallinna Ülikooli üliõpilased, kes viivad õppeaine “ELU” raames läbi uuringut 

"ELUoskused muusikast" https://elu.tlu.ee/et/projektid/eluoskused-muusikast.  

Uuringu tulemusena soovime teada, kuidas arendab kõrgkooli muusikakollektiivides osalemine 

tudengite ja vilistlaste võtmepädevusi – need on kaheksa laiema valdkonna hoiakud, oskused ja 

teadmised, mis võimaldavad hakkama saada erinevates ning muutuvates töövaldkondades ja -

keskkondades.  

Selleks oleme koostanud ankeetküsitluse, mida palume sul täita. Sinu vastus aitab meil koguda 

andmeid, mida saame kasutada rahvusvahelises projektis MEETS (Music in Higher Educations to 

Develop Transversal Skills – projekt, mis tegeleb veebiplatvormi loomisega võtmepädevuste 

arengu hindamiseks http://meetsproject.eu/) ja annab sisendi magistritööle, mis uurib täiskasvanud 

harrastajate muusikakollektiivide juhtide arusaamu võtmepädevuste arendamisest läbi ühise 

musitseerimise. 

Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 30 minutit.  

Vastama ootame kõrgkoolide muusikakollektiivides osalevaid tudengeid ja vilistlasi, kes on 

lõpetanud ülikooli viimase kümne aasta jooksul. Sealjuures ei oma tähtsust, kas õpid/õppisid 

samas ülikoolis, mille kooris või orkestris musitseerid. 

Suur aitäh vastamast! 

Mari, Marie, Hele-Riin, Mirjam, Ülle, Andres, Silja, Maret ja Julia 

 

1. Kõrgkool, mille juures kollektiiv tegutseb  

a. Tartu Ülikool 

b. Tallinna Ülikool 

c. Tallinna Tehnikaülikool 

d. Eesti Kunstiakadeemia 

e. Eesti Maaülikool 

f. Estonian Business School 

g. Tallinna Tehnikakõrgkool 
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2. Kollektiivi liik (linnukese kast)  

a. Segakoor või kammerkoor 

b. Meeskoor 

c. Naiskoor 

d. Sümfoonia- või kammerorkester 

e. Puhkpilliorkester või bigbänd 

f. Vokaalansambel 

3. Eriala, mida ülikoolis õpid/õppisid  

4. Roll kollektiivis, kui on (nt koorivanem, häälerühmavanem, pillirühmavanem, 

kontsertmeister vms)  

5. Vanus 

a. 18–25 

b. 26–35 

c. 36–45 

d. 46 ja vanem 

Kirjaoskuspädevus 

Kirjaoskuspädevus on võime mõista ja väljendada mõtteid, tundeid ja fakte suuliselt, kirjalikult 

või muudel viisidel ning suhelda teistega. Selle pädevuse olulised elemendid on avatus kriitilise ja 

konstruktiivse dialoogi suhtes ning teadlikkus keele mõjuvõimust teistele. 

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Muusikakollektiivis 

osalemine on arendanud 

oskust teisi kuulata ja 

mõista. 

      

Muusikakollektiivis 

osalemine aitab mul oma 

mõtteid ja seisukohti 

arusaadavamalt selgitada. 

      

Muusikakollektiivis 

osalemine on arendanud 

minu kirjaliku 

eneseväljendamise oskust. 

      

Tänu muusikakollektiivis 

osalemisele oskan 

paremini vahet teha 

ametlikul ja mitteametlikul 

suhtlusel. 
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Minu oskus kasutada 

erinevaid suhtlemisviise ja 

väljendusvorme oma 

igapäevaelus on tänu 

muusikakollektiivis 

osalemisele paranenud (nt 

suhtlemine läbi muusika, 

visuaalse keele, sõnalise 

väljendusoskuse, 

kehakeele jm). 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht kirjaoskuspädevuse arendamist muusikute 

hulgas? 

2. Palun selgita kirjaoskuspädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

Mitmekeelsuse pädevus 

Mitmekeelsuse pädevus on võime kasutada eri keeli suhtlemiseks ning mõtete, tunnete ja faktide 

mõistmiseks ja neist arusaamiseks suuliselt või kirjalikult. Selleks on vajalik osata teatud keele 

grammatikat ja sõnavara. Oluline on ka suutlikkus õppida võõrkeelt eri viisidel. Nimetatud 

pädevusega on tihedalt seotud sellised käitumuslikud omadused nagu kultuurilise mitmekesisuse 

väärtustamine ja huvi kultuuridevahelise suhtluse vastu.  

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Suhtlemine välismaa 

kolleegide või 

kollektiividega on 

võimaldanud arendada 

võõrkeelte oskust. 

      

Tänu muusikaharrastusele 

olen hakanud huvi tundma 

mõne uue võõrkeele 

õppimise vastu. 

      

Noodikiri on omaette keele 

eest, mida arendada nii 

kollektiivis kui ka 

iseseisvalt. 

      

Muusika kui universaalse 

meediumi abil on võimalik 

jõuda iga inimeseni, 
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oskamata tema keelt ja 

tundmata tema kultuurilist 

tausta. 

Muusikaliste võõrkeelsete 

terminite kaudu saan end 

mitmekülgsemalt 

väljendada. 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht mitmekeelsuse pädevuse arendamist muusikute 

hulgas? 

2. Palun selgita mitmekeelsuse pädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

 

Matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus 

Matemaatikapädevuse ning looduteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevuse aluseks on 

oskus kasutada matemaatilist mõtlemist probleemide lahendamiseks igapäevastes olukordades. 

Teaduspädevus viitab suutlikkusele kasutada teadust, leida üles küsimused ja avaldada vaid 

tõenditel põhinevaid arvamusi. See hõlmab võimet kasutada loogilist ja kriitilist mõtlemist, osata 

käsitleda tehnoloogilisi vahendeid ning kirjeldada tehtud järeldusi ja nendeni viinud mõttekäiku.  

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Uue muusikapalaga 

tutvumisel loon seoseid 

matemaatiliste teadmistega 

(pauside lugemine, 

taktimõõt, helikõrguste ja 

noodipikkuste tabamine). 

      

Orienteerun noodis 

kasutatavates korduste 

mõistetes ja märkides (Dal 

Segno, Da Coda jt). 

      

Iseseisvalt proovide välisel 

ajal/musitseerides kasutan 

tehnoloogia abi (mikrofon, 

salvestustehnika jt). 

      

Musitseerides märkan ja 

loon seoseid looduses 
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toimuvaga (vee vulin, 

vihmasabin, linnulaul…). 

Kaasmuusikute eeskujul 

olen hakanud tegema 

keskkonnasõbralikumaid 

valikuid (korduvkasutatav 

joogitops, paberi 

kasutamise vähendamine 

vms). 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht matemaatika-looduspädevuse arendamist 

muusikute hulgas? 

2. Palun selgita matemaatika-looduspädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

Digipädevus 

Digipädevus hõlmab digitehnoloogiate vastutustundlikku kasutamist, üksteisega suhtlemist ja 

koostööd, meediapädevust, digisisu loomist, turvalisuse tagamist, intellektuaalomandiga seotud 

küsimusi, probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist. Selle alla kuulub oskus kasutada teavet 

mitmesuguste digitehnoloogiate kaudu, kahelda olemasolevas teabes ning uudishimulik ja 

eelarvamusteta suhtumine. 

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Muusikakollektiivis 

osalemine on arendanud 

minu oskust kasutada 

erinevaid digilahendusi 

(metronoom, 

häälestusprogramm, 

klaverirakendus vms). 

      

Tänu muusikakollektiivis 

osalemisele orienteerun 

paremini erinevates 

notatsiooniprogrammides 

(Sibelius, Finale, 

MuseScore vms). 

      

Muusikakollektiivi 

liikmete omavahelisel 

suhtlemisel on oluline roll 

erinevatel sotsiaalmeedia 
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keskkondadel (Facebook, 

Facebook Messenger, 

Skype, WhatsApp vms). 

Tänu muusikakollektiivis 

osalemisele oskan 

paremini kasutada e-

postkasti võimalusi (oskan 

kirjutada nii ametlikku kui 

ka mitteametlikku kirja; 

oskan saata kirju vajadusel 

kindlasse listi jms) 

      

Reklaamin/jagan 

muusikakollektiivi 

tegemisi ja 

kontserdikutseid oma 

sotsiaalmeedia kontol. 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht digipädevuse arendamist muusikute hulgas? 

2. Palun selgita digipädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

Enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus 

Enesemääratlus-, sotsiaalne ja õppimispädevus on oskus omandada õppimisvõimet, juhtida 

iseenese õpiteed ja oma tulemusi analüüsida. See seisneb aja- ja teabejuhtimises. Sotsiaalsete 

pädevuste hulka kuuluvad teistega konstruktiivsel viisil koostöö tegemine ja 

konfliktsituatsioonidega hakkama saamine. Isiklik pädevus hõlmab vastupanuvõimet, suutlikkust 

tulla toime ebakindluse ja keeruliste olukordadega ning näidata üles empaatiat. Ka on selles 

pädevusvaldkonnas oluline võime toetada füüsilist ja emotsionaalset heaolu. 

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Suudan vajadusel 

omandada 

muusikakollektiivis 

õpitavat repertuaari 

individuaalselt. 

      

Saan proovides 

õpitut/tehtud harjutusi 

rakendada lisaks 

muusikaharrastusele ka 

argielus. 
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Analüüsin proovides õpitut 

või läbi viidud harjutusi, et 

saada enda arengu jaoks 

suurim kasu. 

      

Julgen probleemide korral 

pöörduda toetuse või abi 

saamiseks kaasliikmete 

poole. 

      

Muusikakollektiivis 

osalemine aitab mul 

paremini toime tulla 

pingeliste olukordadega 

argielus. 

      

Oskan hästi planeerida 

oma aega 

muusikakollektiivi ja 

argielu tegemiste vahel. 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht enesemääratlus-, sotsiaalsete ja õpipädevuse 

arendamist muusikute hulgas? 

2. Palun selgita enesemääratlus-, sotsiaalsete ja õpipädevuse vajalikkust oma igapäevastes 

tegevustes. 

Kodanikupädevus 

Kodanikupädevus on oskus tegutseda vastutustundliku kodanikuna ja täiel määral osaleda 

ühiskondlikus ja sotsiaalses elus, toetudes sotsiaalsetele, majanduslikele, seaduslikele ja 

poliitilistele kontseptsioonidele ning üleilmsetele arengutele ja jätkusuutlikkusele. 

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Tänu muusikaharrastusele 

olen võimeline suhtlema 

erinevate 

ühiskonnagruppidega. 

      

Tänu osalemisele 

muusikakollektiivis tajun 

paremini ühiskonna 

toimimise põhimõtteid. 
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Muusikakollektiivis 

osalemine kaasab mind 

kogukondlikku tegevusse. 

      

Muusikakollektiivis 

osalemine arendab minu 

rahvuskultuuri alaseid 

teadmisi. 

      

Tänu esinemistele 

erinevatel ühiskondlikel 

üritustel tean paremini 

olulisi tähtpäevi ja 

märgilisi sündmusi (sh 

kõrgkooli tähtpäevi). 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht kodanikupädevuse arendamist muusikute 

hulgas? 

2. Palun selgita kodanikupädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

Ettevõtlikkuspädevus 

Ettevõtlikkus viitab võimele toimida lähtuvalt võimalustest ning muuta ideed reaalseks 

tegevuseks, millel on teiste jaoks väärtus. See hõlmab initsiatiivi võtmist, loovust, uuenduslikkust, 

kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskust. See eeldab koostöövõimet ja suutlikkust 

planeerida projekte, millel on kultuuriline, sotsiaalne või finantsväärtus.  

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Olen enda 

muusikakollektiivi siseselt 

võtnud vastutuse, et 

edendada kollektiivi 

arengut (nt proovide 

organiseerimine, 

igapäevased jooksvad 

ülesanded vms). 

      

Olen muusikakollektiivis 

osaledes saanud arendada 

enda korraldamisoskuseid 

(nt ühiste ürituste, reiside, 

kontsertide vms 

korraldamine). 
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Olen muusikakollektiivis 

osaledes võtnud initsiatiivi 

ja algatanud 

projekti/projekte, et 

edendada kollektiivi 

tegutsemisvõimalusi (nt 

taotluste tegemine, 

kandideerimine, rahastus 

vms). 

      

Muusikakollektiivis 

osaledes on arenenud minu 

oskused teha teistega 

koostööd. 

      

Muusikakollektiivis 

osaledes on arenenud minu 

probleemide lahendamise 

oskus. 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht ettevõtlikkuspädevuse arendamist muusikute 

hulgas? 

2. Palun selgita ettevõtlikkuspädevuse vajalikkust oma igapäevastes tegevustes. 

Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus 

Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus seisneb mõistmises, kuidas eri riikides loovalt 

ideid väljendatakse, tehes seda erinevate kunstide kaudu. Selle hulka kuulub omaenese ideede 

arendamine ja väljendamine. Pädevus eeldab kohaliku, Euroopa ja üleilmsete kultuuride tundmist 

ning pädevust väljendada oma ideid ja emotsioone mitmesugustes kunstilistes ja kultuurilistes 

vormides. Olulised käitumuslikud omadused on avatus ja uudishimulikkus. 

Millisel määral nõustud 

väitega 

Ei oska 

öelda 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem ei 

nõustu 

Nii ja naa Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikul

t 

Muusikakollektiivis 

osalemine arendab minu 

tunnetust ja tolerantsust 

erinevate kultuuride suhtes. 

      

Olen läbi muusika saanud 

lähemalt teada mõne teise 

kultuuri või tavade kohta. 

      

Tänu muusikakollektiivis       
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osalemisele suudan 

erinevaid kultuurisündmusi 

jms paremini, mõista, 

hinnata ja nautida. 

Tänu muusikakollektiivis 

osalemisele mõistan 

vastastikuse suhtluse ja 

tagasisidestamise olulisust 

(kolmiksuhe looja, osaleja 

ja publiku vahel). 

      

Muusikakollektiivis 

osalemine on aidanud 

minus arendada 

innovaatilist mõtlemist ja 

muutnud mind 

loomingulisemaks. 

      

1. Kuidas toetab sinu muusikakollektiivi juht kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise 

eneseväljenduse pädevuse arendamist muusikute hulgas? 

2. Palun selgita kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse vajalikkust oma 

igapäevastes tegevustes. 

 


