
Minu oskuste portfell                                 

ehk oma tugevate külgede kindlaksmääramine. 

 

Igaüks teab ja oskab midagi ning on neid, oma tugevusi, edukalt kasutanud juba sündimisest 

saadik. Sageli pole aga need erinevad tugevused teadvustatud ning seetõttu on vaja neid 

eneseanalüüsi käigus oma kogemustest ja tegevustest välja noppida.  

 

Praktika näitab, et see analüüsimise töö tasub end kuhjaga ära, sest just teadmised ja oskused 

on edu saavutamise juures võtmeteguriteks ükskõik millises karjääris, rollis, ametis või töös.   

 

Üldjuhul saame me neid erinevaid kogemusi, teadmisi ja oskusi ka teistesse valdkondadesse 

ja  rollidesse üle kanda, mistõttu neid kutsutakse ka ülekantavateks oskusteks. 

 

Selleks, et oma tugevustes, ülekantavates oskustes, selgusele jõuda on üks võimalik viis 

need ära kaardistada valdkondade kaupa. Tee ära järgmine test!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analüüsimiseks: 

Need oskused, mille juures on olemas kõik märgistused: √ * ○   

tasub pöörata erilist tähelepanu. Kanna need oma oskuste portfelli nimekirja! 

 

 

 

ÜLESANNE: 

Kui räägitakse paljudest oskustest, siis millised neist Sinul kindlasti on?  

 

Vaata järgnevat näidisoskuste loetelu (vaimsed, sotsiaalsed, füüsilised oskused)  

 

ning tee: 

 

√ linnuke iga oskuse juurde, mis sul enda arvates olemas on; 

 

* tärn iga oskuse juurde, mille arendamisega sulle meeldib tegeleda; 

 

○ ring iga oskuse juurde, mis sul enda arvates suurepärane on. 

 



Minu tugevad küljed

Vaimsed oskused

Millegi 

kogumine ja 

loomine

Kogumine 

otsimine ja 

uurimine

Informatsiooni 

kogumine 

inimestega 

vesteldes ja neid 

jälgides

Informatsiooni 

kogumine asju 

uurides

Terav kuulmis-, 

lõhna-, maitse- 

või nägemismeel

Uute ideede 

väljamõtlemine, 

loomine ja 

kujundamine

Sarnasuste ja 

erinevuste 

kopeerimine 

ja/või võrdlemine

Arvutamine, töö 

arvudega, 

raamatu-

pidamine

Analüüsimine, 

liigendamine

Organiseerimine, 

klassifitseerimine, 

süstematiseerimine 

ja/või tähtsuse järje-

korda seadmine

Planeerimine, 

protsessi 

kavandamine 

eesmärgi 

saavutamiseks

Kohandamine, 

tõlkimine, arvuti-

programmeerimine, 

arendamine ja 

täiustamine

Viseerimine, 

joonistamine, maali-

mine, dramatiseeri-

mine, videote või 

tarkvara loomine

Sünteesimine, 

osade 

koondamine 

tervikuks

Probleemi 

lahendamine ja 

andmete põhjal 

mudelite loomine

Otsustamine, 

hindamine, 

väärtustamine ja 

soovituste 

esitamine

Millegi juhtimine

Millegi 

jäädvustamine (sh 

kirjapanemine, 

filmimine ja arvutisse 

sisestamine)

Salvestamine ja 

kartoteeki paigu-

tamine (kartoteek, 

mikrokaart, video, 

audiosalvestis või arvuti)

Informatsiooni, 

ideede ja 

andmete 

taastamine

Info turvalisuse 

tagamine

Väga hea mälu, 

üksikasjade 

meelespidamine

Millegi 

salvestamine, 

taastamine

Millegi 

rakendamine

Inimeste puhul - 

vt suhtlemis-

oskused

Asjade puhul - vt 

füüsilised 

oskused

 
 

 

 

 

 



Suhtlemisoskus

Minu tugevad küljed

Ühe inimesega 

suhtlemisel

Rühmade, 

organisatsioonide 

ja massidega 

suhtlemisel

Juhtnööride 

kuulamine, 

teenindamine ja 

aitamine

Diagnoosimine, 

ravimine ja 

tervendamine

Mõne mängu 

mängimine, teiste 

juhendamine 

lõõgastumisel või 

harjutamisel

Korraldamine, 

juhendamine ja 

juhtimine (firma, 

rahakogumine)

Ladus suhtlemine 

rühmaga või 

suure 

rahvahulgaga

Kasutades 

väljendusrikkaid 

sõnu kõnes ja 

kirjas

Õpetamine, 

koolitamine või 

õppeürituste 

kavandamine

Millegi 

läbiviimine, 

asjade 

lõpuleviimine

Ladus suhtlemine 

vestlusringis, 

inimesega vahetult 

koos olles ja 

telefoni teel

Inimeste edasi 

suunamine ja 

kahe inimese 

kokkuviimine

Ladus suhtlemine 

kirja teel (näiteks 

suurepärased 

kirjad)

Inimeste 

juhendamine, 

õpetamine ja 

koolitamine

Nõua andmine, 

treenimine, 

eeskuju andmine

Inimeste 

hindamine, 

väärtustamine, 

leidmine ja 

väljavalimine

Inimeste 

veenmine, 

motiveerimine, 

värbamine ja 

neile müümine

Kellegi teise 

esindamine, 

kellegi teise 

ideede ja jutu 

tõlgitsemine

Esinedes 

auditooriumis, 

televisioonis või 

filmis

Midagi etendades, 

meelelahutust 

pakkudes, inimesi 

lõbustades või 

innustades

Viibete, miimika, 

näitlemise abil, 

lauldes või pilli 

mängides

Diskussiooni 

juhtimine

Juhtimine, juhtimise 

ülevõtmine, 

teerajajaks olemine

Rühma 

veenmine, 

väitlemine, 

motiveerimine ja 

neile müümine

Algatamine, 

käivitamine, 

rajamine ja 

asutamine

Nõua andmine 

rühmadele teie 

eriaala

Läbirääkimine 

kahe poole vahel 

ja konfliktide 

lahendamine

 
 

 

 

 

 

 

 



Füüsilised oskused

Ma olen tugev järgmistel aladel

Kehalised 

oskused

Käelise osa-

vusega seotud

oskused (tegeledes 

savi, puidu, riide, 

metalli, kivi, 

juveelide jm) 

Igapäeva-

tööga seotud 

oskused

Tehnilised 

oskused (seotud 

seadmete, 

masinate ja 

sõidukitega)

Maja-

ehitusega 

seotud 

oskused

Taimede ja 

loomadega 

seotud 

oskused

Oma käte 

kasutamine 

(sealhulgas 

viipekeel ja 

masseerimine)

Suur 

sõrmeosavus 

(nt klaviatuuri 

kasutamisel)

Silmade ja 

käte koos 

kasutamine

Hea 

koordinatsio

onitunne

Väledus, 

kiirus, tugevus 

ja visadus

Käsitöö - 

õmblemine, 

kudumine, 

sepistamine 

jne

Pesemine, 

koristamine ja 

millegi ette-

valmistamine

Millegi 

ülesseadmine 

ja kokku-

panemine

Ehitamine ja 

ümber-

ehitamine

Anne panna 

taimed 

kasvama ja 

õitsema

Lõikamine, 

nikerdamine 

jm

Käsitsemine

Käitamine, 

kontrollimine 

ja juhtimine

Kujundamine 

ja ümber-

lõikamine

Oskus loomadega 

hakkama saada 

(kasvatamine, 

dresseerimine, 

ravimine jne)

Kujundamine, 

modelleerimine, 

vormimine ja 

raidkunst

Tootmine, 

tegemine 

(toiduvalmist

amine)

Hooldus

Viimistlemine, 

värvimine ja 

restau-

reerimine

Hooldamine, 

säilitamine ja 

parandamine

Puhastamine 

ja 

remontimine

Täppistöö 

kätega

Täppistöö 

tööriistadega

Lammutamine, 

demonteerimine 

ja taastamine

 


