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Kutseoskuste kaardistusprogrammi Oskari.net kasutusjuhend
Sissejuhatus
Käesolev juhend kirjeldab kutseoskuste kaardistusprogrammi Oskari.net kasutamist.
Oskari.net on rakendus, mille abil
- vastaja saab hinnata oma kutseoskusi
- vastaja saab salvestada oma kutseoskuste profiili andmebaasi
- kaardistusprogramm aitab koolitajal kavandada vastaja koolitusvajadusi arvestavat koolitust (individuaalne
lähenemine).
Kutseoskuste sõela programmi esileht on aadressil http://www.oskari.net

Programmi käivitamine
Käivita programm aadressil: http://www.oskari.net
Vajuta nupule ”Hindan oma kutseoskusi” (“Arvioin Osaamistani”)

Kvalifikatsiooni valik
Vali menüüst sobiv kvalifikatsioon (Nt. Elektrivõrgu paigaldaja (DC))

Vajuta nupule ”Ava kvalifikatsioon” (“Avaa tutkinto”)

Kutseoskuste valdkondade valik
Vali linnuksesega soovikohased Kohustuslikud (Pakolliset) ja Valikulised (Valinnaiset) valdkonnad, ning vajuta

lõpuks nupule “Edasi” (“Eteenpäin”).

Küsitlusele vastamine
Vastamiseks vali 1, 2 või 3. Numbrite tähendused on järgmised: 1 = Ei oska, 2 = Oskan teataval määral, 3 =
Oskan hästi.
Kui oled vastanud kvalifikatsiooni valdkonna küsimustele, vajuta järgmisesse valdkonda edasi liikumiseks
nupule Järgmine (Seuraava).
Kui soovid kvalifikatsiooni eelmisesse valdkonda tagasi pöörduda, vajuta nupule Eelmine (Edellinen).
Kui oled valinud mitu kvalifikatsioonivaldkonda, võid otse liikuda ka mingisse valitud valdkonda, need on
kuvatud lehekülje vasakus servas.
Loetelus on toodud igas valdkonnas antud vastuste arv võrreldes selle valdkonna küsimuste koguarvuga.
Täielikult vastatud valdkonnad on tähistatud rohelise, osaliselt vastatud valdkonnad kollase ja täielikult
vastavamat valdkonnad punase värviga.
Kui oled vastanud kõikidele küsimustele,
vajuta oma vastuste kohta tulemuste teada saamiseks nupule Raportid (Raportit).

Kui oled kõikidele viimase valdkonna küsimustele vastused andnud, vajuta raportite leheküljele siirdumiseks
nupule “Raportid” (”Raportit”)

Kui mõnele küsimusele on jäänud vastamata, kuvatakse ekraanile järgmine teade: “Mõned küsimused on
vastamata, kas oled kindel, et soovid lehelt lahkuda? (“Joitakin kohtia on jäänyt vastaamatta, haluatko
varmasti siirtyä pois sivulta?). Ununenud vastuse andmiseks pead vajutama nupule “Tühista” (“Peruuta”) ja
kui vajutad “OK”, jäävad vastusteta küsimused tühjaks.

Raportid
Raportite leheküljel võid esmalt anda tagasisidet ning teha omapoolseid parendusettepanekuid.
Andmete serverisse edastamiseks vajuta nupule “Saada tagasiside” (”Lähetä palaute”).

Raporti lõpus valitakse kuvatavad andmed:
Raport teksti kujul (Tekstiraportti), Kvalifikatsioonidiagramm (Tutkintokuvaaja) ja Kvalifikatsiooni
valdkondade diagrammid (Tutkinnon osien kuvaajat).

Soovi korral võid valida kasutajanime (käyttäjätunnus) ja parooli (salasana). Kasutajanime ja parooli abil
saad ka hiljem sama küsitluse uuesti läbi teha.
Kui raportid prinditakse välja samast printerist, tuleks oma raportile selle teiste hulgast kiiremini leidmiseks
nimi anda ja kirjutada see osutatud välja.
Raporti avamiseks vajuta nupule “Ava raportid” (”Avaa raportit”) ja vajutades nupule “Naase vastuste
juurde” (“Palaa vastaamiseen”) saad oma vastuseid muuta või mõne kvalifikatsiooni valdkonna uuesti valida.

Raportil on kuupäev (päiväys), kood (tunnusnumero) ja kasutajatunnus (käyttäjätunnus), kui oled varem oma
kasutajatunnuse ja parooli registreerinud (kui neid andmeid ei ole sisestatud, kuvatakse ekraanil tekst “Ei ole
registreerunud” (”Ei rekisteröitynyt”)). Seejärel on toodud kvalifikatsiooni valdkondade kõik küsimused ja
vastused teksti kujul. Kvalifikatsiooni valdkondade juurde on arvutatud nende all olevate vastatud küsimuste
keskmine tulemus.
Küsimused ja vastused on valdkondade all.

Järgnevalt kuvatakse raportis kvalifikatsiooni valdkonnad tulpdiagrammidena. Tulba kõrgus väljendab
kutseoskuste keskmist taset. All on tabel, milles on toodud kvalifikatsiooni valdkondade numbrid, nimed,
vastuste keskmine ja viimases veerus on sulgudes vastatud küsimuste arv / kõikide küsimuste koguarv.

Seejärel kuvatakse valdkondade kaupa kvalifikatsiooni erinevate valdkondade küsimused.

Kvalifikatsiooni valdkondade uuesti valimine, naasmine küsimustikule vastamisse ja
raporti e-posti teel edastamine
Lõpus on nupud, mille abil saad valdkondi uuesti valida (Valitse osat uudelleen), naasta vastamisse (Palaa
vastaamiseen) või avada raporti pdf-failina (Avaa PDF).

Võid soovi korral saata raporti pdf-failina soovitud e-posti aadressidele, kui saadad raporti mitmele saajale,
eraldi aadressid komaga (nt. esko.voltti@firma.fi, matti.sisu@mail.fi, …jne.). Vajuta lõpuks nupule “Saada
e-kiri”) (“Lähetä sähköpostissa”).
Programmi lõpetamiseks ja sulgemiseks vajuta nupule “Lõpeta ja sulge programm” (”Lopeta ja sulje
ohjelma”).
Programmi (http://www.oskari.net) järgmisel korral käivitamisel sisesta valitud kasutajatunnus ja parool ning
seejärel saad vajalikke valdkondi uuesti valida ja oma vastuseid muuta (nt. koolituse kestel tehtud
vahekaardistuse ajal, kui kutseoskuste tase on muutunud).

