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Õppekava nimetus

Täiskasvanute koolitamine ja juhendamine
(valmistumine kutseeksamiks)

Õppekavarühm

Aineõpetajate koolitus

Õppekava koostamise

Täienduskoolituse standard

alus

Kehtivate täiskasvanute koolitaja tase 5 ja
tase 6 kutsestandardi kompetentsid:
- õppeprotsessi ettevalmistamine;
- õppeprotsessi läbiviimine;
- õppeprotsessi analüüs ja hindamine;
- professionaalne enesearendamine ja kutset
läbiv kompetents.
Täiskasvanute koolitaja hindamisstandardid, sh eneseanalüüsi vormid
Kehtiv isiku kompetentsuse hindaja tase 5
ja juhtivhindaja tase 6 kutsestandardi
kompetents:
- isiku kompetentsuse hindamine.
Täiskasvanute koolitajate koolitamise
raamõppekava (ETKA Andras)

Eesmärk

- Koolitaja professionaalne areng
- Koolituse läbimine aitab kaasa kutseeksamiks
valmistumisel eneseanalüüsi koostamisel
- Täiskasvanute koolitaja või juhendaja
eneseteadlikkuse, veenvuse ja konkurentsivõime
tõus ja toimetulek erinevate õppijate toetamisel

Õpiväljundid

Koolituse läbimisel õppija:
- valmistab ette koolituse või juhendamise kava
ja õppematerjalid;
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- koostab õppekava, mis vastab seadusest
tulenevatele nõuetele ja õppija vajadustele;
- reflekteerib end täiskasvanud õppijana,
täiskasvanute koolitaja või juhendajana;
- koostab oma professionaalse tegevuse
portfoolio soovi korral täiskasvanute koolitaja
kutseeksamiks valmistumise vormil.
Sihtgrupp

- Koolitajad ja juhendajad, kes soovivad oma
kompetentse täiendada ja/või kes valmistuvad
täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks
- Koolitus on kõigile, kes soovivad õppida
täiskasvanuid koolitama ja juhendama

Õppe alustamise

Enda arenguvajaduse tutvustamine

tingimused
Õppe maht ja ülesehitus

180 ak t (sh 126 ak t auditoorset tööd ja 54 ak t
iseseisvat tööd)

Õppekeskkond

- Õpe toimub koolitusruumides, mis vastavad
töökeskkonna ja -tervishoiu nõuetele
- Koolitusruumides on järgnevad
koolitusvahendid: dataprojektor, sülearvuti,
pabertahvel ja internetiühendus
- Õppijatele on tagatud puhas joogivesi,
erinevad soojad joogid (kohv ja tee) ja snäkid

Õppesisu

- Täiskasvanud õppija eripäradega, vajaduste ja
erivajadustega arvestamine
- Koolituse või juhendamise ettevalmistamine ja
läbiviimine, kaasaegsed õppe- ja
hindamismeetodid ning õppematerjalid
- Koolitaja või juhendaja veenvus ja mõjujõud,
läbilöögivõime, enda kuvand ja teenuse
müümine
- Pingeliste olukordade ennetamine ja
lahendamine ning eetika praktikas
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- Professionaalsuse areng ja eneseanalüüsi
koostamine: õppija valikul kutseeksamiks
valmistumisel või igapäevatöö tarvis
Õppemeetodid

- Tutvumis- ja koostööharjutused
- Interaktiivne miniloeng
- Paaris- ja grupiarutelud, grupikonsultatisoon
- Kaasav visualiseerimine (osalejate vestlema
julgustamine visuaalsete võtetega)
- Virgutused
- Refleksioon
- Kovisioon
- Sokraatiline jalutuskäik
- Ja muud aktiivõppemeetodid vastavalt
koolitaja valikule

Õppematerjalid

- Koolitajate poolt koostatavad jaotuslehed, sh
hindamisjuhendid enese- ja
vastastikhindamiseks
- Täienduskoolituse standard
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009
- Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava
koostamiseks. HTM, 2016 (veebist vabalt leitav)
- Spetsialistist koolitajaks. Tervise Arengu
Instituut, 2012 (veebist vabalt leitav - valitud
peatükid)
- Märja, T. (2011). (Toim). Koolitaja käsiraamat.
ETKA Andras (veebist vabalt leitav – valitud
peatükid)
- Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 ja isiku
kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6
kutsestandardid ja eetikakoodeks
https://www.kutsekoda.ee
- Täiskasvanute koolitaja kutsestandardid, tase
5 või 6, sh kutse-eetika koodeks
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https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kuts
eandjad/10086688/kutsed
- Täiskasvanute koolitaja hindamisstandardid,
tase 5 või 6
https://www.andras.ee/et/node/1995
Hindamine ehk õppe

- Aktiivne osavõtt auditoorsest tööst vähemalt

lõpetamise tingimused

80 % mahus
- Iseseisvate tööde esitamine lähtudes kursuse
ja mooduli õppekavas kirjeldatud õpiväljunditest
Hindamismeetod:
- jooksev tagasiside koolitajalt;
- enesehindamine;
- vastastikhindamine.

Väljastatavad

- Õpiväljundid omandanud ning hindamise

dokumendid

läbinud õppijale väljastatakse tunnistus
- Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend
koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta

Koolitajate

Koolitajatel on kõrgharidus, mitmeaastane

kvalifikatsioon

töökogemus täiskasvanute koolitamisel või
juhendamisel ja/või vähemalt 6. kutsetaseme
täiskasvanute koolitaja või lähedase valdkonna
(pedagoogika, sotsiaalteadused vms) kutse.

Õppekava kinnitamise
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