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Täiskasvanud õppija eripärad ja -vajadused
Aineõpetajate koolitus
Täiskasvanute koolitaja kutsestandard, sh
täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks: kutset
läbiv kompetents, õppeprotsessi
ettevalmistamine.
koolitaja empaatiline toimetulek täiskasvanute
õppimise toetamisel rühmas või individuaalselt.
Koolituse läbimisel õppija:
-

Sihtgrupp

Õppe alustamise
tingimused

Õppe maht ja ülesehitus

Õppekeskkond

reflekteerib end täiskasvanud õppijana
kirjeldab, kuidas koolitaja või juhendajana
väärtustab täiskasvanud õppijat
selgitab,
kuidas
lähtub
oma
töös
täiskasvanud
õppija
eripäradest
ja
erivajadustest

Koolitus on suunatud kõigile, kel soov koolitada
täiskasvanuid või kes seda teevad ning soovivad
oma tööd mõtestada.
Lühikese enesetutvustuse saatmine koolituse
eel. Maht kuni 1 A4 lk: osaleja kirjutab oma
kogemustest täiskasvanute koolitamisel või
soovist sellega tegelema hakata; osaleja
tutvustab enda haridusteed ja sõnastab oma
ootusi koolitusele.
14 ak h auditoorset õpet, 6 ak h iseseisvat tööd
(sh enesetutvustus ja „Täiskasvanute koolitaja
eetikakoodeksi“ läbitöötamine)
- 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
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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
- Professionaalsuse areng ja eneseanalüüsi
koostamine: õppija valikul kutseeksamiks
valmistumisel või igapäevatöö tarvis

Õppemeetodid

-Täiskasvanud õppija eripäradega sobivad
tutvumisharjutused, koostöökokkulepete ja
konfidentsiaalsuse leppe sõlmimine;
-täiskasvanud õppija eripärad ja kuidas tema
õpet toetada,
-andragoogika põhiprintsiibid Knowles’i järgi,
erinevad hariduskultuurid Leirmani järgi ja
arusaamad heast õppest;
-õppija ennastjuhtivuse tasemed Grow järgi
täiskasvanute koolitaja kutseetika
-Koolituse muudavad vaheldusrikkaks
interaktiivsed miniloengud, kaasav
visualiseerimine, poolikud konspektid, paaris- ja
rühmaarutelud, praktilised harjutused,
eneseanalüüs, tagasiside ja kogemuse
mõtestamine.

Õppematerjalid

Koolitaja Uku Visnapuu koostatud
õppematerjalid
Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid
_Lisa/downloadFile/10725766
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ETKA Andras veeb erivajadustega täiskasvanud
õppijast koolitajale:
https://andras.ee/et/erivajadustegataiskasvanu-oppijana
Hindamine ehk õppe

- Aktiivne osavõtt auditoorsest tööst vähemalt

lõpetamise tingimused

80 % mahus
- Enesehindamine kummagi koolituspäeva lõpus
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

Juhtivkoolitaja Uku Visnapuu: täiskasvanute

kvalifikatsioon

koolitaja tase 6. Kõrgharidus sotsioloogia,
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika.
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