
 
 

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks 

Õppekava 

Kinnitatud 28.11.2019 

 

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile) ja 

õppekava koostamise alus. 

 

Õppekavarühm: 0111 Kasvatusteadus 

 

Õppekava koostamise alus: täiskasvanute koolitaja kutsestandard, tase 5, 6, 7, 8. 

 

2. Eesmärk ja õpiväljundid 

 

Eesmärk: koolituse läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.  

 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija: 

● omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise 

protsessist; 

● analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades; 

● valib asjakohaseid tõendusmaterjale; 

● oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot. 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp: täiskasvanute koolitajad, kes omavad koolitaja kompetentse ning vajavad teadmisi 

ja tuge täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks ja kutseeksami sooritamiseks.  

 

Õppe alustamise tingimused: puuduvad, kuid koolitusele on oodatud tegevad täiskasvanute 

koolitajad.  

 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Õppe maht ja ülesehitus: koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 7 tundi. 

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele 

läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse 

kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot. 

 

Õppekeskkond ja õppevahendid: õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates standardse 

varustusega koolitusruumides. Ruumis on tagatud kiire ja stabiilne internetiühendus, mis 

võimaldab kogu grupil samaaegselt kasutada internetti. Õppijatel on vajalik kaasa võtta 

sülearvuti.  Koolitusel osalejalt oodatakse valmisolekut erinevate kasutajakontode loomiseks. 

 

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus 

 

Õppe ülesehitus 
ja maht (ak.tund.) 

Õppe sisu ja õppematerjalid 



 

3 ak tundi ● Täiskasvanute koolitaja kutsestandard, täiskasvanute 

koolitaja kutse taotlemise protsess. Millisele tasemele 

vastavad minu kompetentsid? 

● Mina täiskasvanute koolitajana, koolitaja rolli mõtestamine. 

● Kompetentsipõhise eneseanalüüsi koostamine - millele 

tähelepanu pöörata. Kuidas eneseanalüüsi koostada ja 

milliste meetoditega seda toetada.  

● Tõendusmaterjalide valimise põhimõtted. 

4 ak tundi ● E-portfoolio kui professionaalse tegevuse esitamise tööriist. 

E-portfoolios materjalide esitamise põhimõtted. 

● E-portfoolio koostamise vahendid.  

● E-portfoolio koostamise vahend Weebly. Kasutajakonto 

loomine Weebly keskkonda, uue lehe loomine, e-portfoolio 

struktuuri valimine, lehtede haldamine ja enamkasutatavad 

käsud.  

● E-portfoolio loomine keskkonnas Weebly.  

 

Peamised õppemeetodid 

Koolitus võimaldab õppijal olla aktiivne ning mini-loengud vahelduvad praktiliste 

ülesannetega. Koolituse käigus tutvutakse ning proovitakse läbi eneseanalüüsi toetavaid 

meetodeid ning e-portfoolio loomise keskkondi. 

 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

1. Kirjaliku eneseanalüüsi koostamine 
 
 
 
 

2. Eneseanalüüsi ja tõendusmaterjali 
üleslaadimine e-portfooliosse. 

 

Koostatud on ühe kompetentsi kirjalik 
eneseanalüüs ühe kompetentsi lõikes, mille 
koostamisel on rakendatud ühte 
analüüsimeetodit. 
 
E-portfoolio keskkonda on laetud üles 
kirjalik eneseanalüüs, mille juurde on lisatud 
üks asjakohane tõendusmaterjal.   

 

8. Väljastatavad dokumendid 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui 

õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad 

õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse 

tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes. 

 

9. Koolitajate kvalifikatsioon 

Andragoogikaalane ettevalmistus ning täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7 või 8. 


