Täienduskoolitusasutuse

Projektiekspert OÜ

nimetus

Registrikood: 10893683

Õppekava nimetus

Töötute koolitamise metoodikad: praktiline töötuba

Õppekavarühm

Aineõpetajate koolitus

Õppekava koostamise
alused

Täiskasvanute koolitaja kutsestandard, sh täiskasvanute
koolitaja eetikakoodeks.
Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks.
Koolitaja Uku Visnapuu aastatepikkune kogemus töötute
koolitamisel.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on koolitaja paindlik toimetulek töötute
õppimise toetamisel rühmas või individuaalselt.

Õpiväljundid

Koolituse läbimisel mõtestab koolitaja töötute koolitamise
meetodeid.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud kõigile, kes soov koolitada töötuid või
kes seda teevad ning soovivad oma tööd mõtestada.

Õppe alustamise

Õppe alustamise eelduseks on lühikese enesetutvustuse

tingimused

saatmine koolituse eel (kogemused töötute koolitamisel või
soov seda tegema hakata, hariduslik taust, huvi sel
koolitusel osaleda), maht kuni 1 A4 lk.

Õppe maht ja ülesehitus

14 ak h auditoorset õpet, 1 ak h iseseisvat tööd (sh
enesetutvustus ja „Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeksi“
ja „Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeksi“
läbitöötamine).

Õppesisu ja

- Tutvumisharjutused, koostöökokkulepete ja

õppemeetodid

konfidentsiaalsuse leppe sõlmimine, mida saab kasutada ka
töötutega.
- Töötu õppija eripärad ja kuidas teda toetada lähtudes
motiveeriva intervjueerimise lähenemisest.
- Teeme läbi ja mõtestame meetodeid töötute koolitamiseks.
- Õpime ka kovisooni ja/või “julge küsida” meetoditel, mis
avavad rühmaliikmete potentsiaali.
- Tagasiside ja kogemuse mõtestamine.
Osaleda võib korduvalt, erinevatel toimumistel teeme
läbi erinevaid metoodikaid.
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Õppematerjalid

- Koolitaja poolt koostatud õppematerjal väljatrükituna
paberkandjal
- Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downl
oadFile/10725766
- Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downl
oadFile/10683748

Hindamine ehk õppe

Hindamismeetod:

lõpetamise tingimused

Enesehindamine kummagi koolituspäeva lõpus.
Hindamiskriteeriumid:
Osaleja selgitab, mida õpitust saab kasutada töötute
koolitamisel ja/või osaleja sõnastab endale sobiva
täiskasvanuõppe printsiibi, mis arvestab töötu õppija
eripäradega. Printsiibi sõnastamisel võib leida abi
eetikakoodeksitest.

Väljastatavad
dokumendid
Koolitaja kvalifikatsioon

Enesehindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus,
muul juhul tõend koolitusel osalemise kohta.
Täiskasvanute koolitaja tase 6. Kõrgharidus sotsioloogia,
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, aastatepikkune töökogemus
töötute koolitamisel. Koolitajast: about.me/uku

Õppekeskkond

- Õpe toimub koolitusruumides, mis vastavad töökeskkonna
ja -tervishoiu nõuetele
- Koolitusruumides on järgnevad koolitusvahendid:
dataprojektor, sülearvuti, pabertahvel ja internetiühendus

Õppekava kinnitamise

22.01.2019

aeg

Projektiekspert OÜ
Endla 4, 5. korrus, Tallinn
www.projektid.ee

