KATRIN KARU
Katrin on töötanud alates 1997.aastast Tallinna Ülikooli andragoogika
valdkonna õppejõuna ja alates 2015. aastast andragoogika
bakalaureuseõppe õppekava kuraatorina. Katrin on õpetanud nii
täiskasvanute koolitajaid kui ka kõrgkoolide õppejõude juba üle 15 aasta,
töötanud
nendele
sihtrühmadele
välja
õppekavasid
ja
koolitusprogramme ning koostanud õppematerjale. Katrinil on
täiskasvanute koolitaja 7 taseme kutse ja ta on täiskasvanute koolitaja
kutse taotlejate hindaja alatest 2012. aastast.

MARIN JOHNSON
Marin Johnson on haridusteaduste magister andragoogikas, Tallinna
Ülikooli täiskasvanuõppe lektor ning 8. kutsetasemega täiskasvanute
koolitaja. Marin omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja
välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka
erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate
koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, digivahendid õppimise
ja õpetamise toetamiseks. Marin on täiskasvanute koolitaja kutse
taotlejate hindaja.

VERONIKA TUUL
Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne
aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite
kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute
õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on
magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab
täiskasvanute koolitaja kutset tase 7 Lisaks koolitamisele töötab
Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina. Veronika on
täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindaja.

SIGRID ARUVÄLI
Sigrid on kaitsnud Tallinna Pedagoogikaülikoolis bakalaureusekraadi
andragoogika erialal ning Tartu Ülikoolis magistrikraadi
kasvatusteadustes (spetsialiseerumisega täiskasvanuharidusele). Ta
on pikaajaliselt (2005-2017) juhtinud Tartu Kutsehariduskeskuse
koolitus- ja nõustamiskeskust, alates 2017. aastast on ta Innowise
Koolitaja Kompetentsikeskuse asutaja ja tegevjuht. Sigrid on Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse liige.
Koolitajana on Sigrid tegev aastast 2004 ning tal on täiskasvanute
koolitaja 7. taseme kutse.
Sigrid on täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjali
üks autoritest. (Aruväli, S., Kaldas, H., Pilli, E., Reppo, S. (2016)
Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, Tartu,
Haridus- ja Teadusministeerium.)

GEORGI SKOROBOGOTOV
Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja
magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning praktiseerib
täiskasvanute koolitamist alates 2006. aastast. Georgi omab
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutset.
Tema koolitaja kogemus põhineb peamiselt andragoogide,
täiskasvanute koolitajate ja erinevate õppeasutuste liikide õpetajate
arengu toetamisel m.h. avalikus- ning erasektoris, MTÜdes ja
ülikoolides.
Georgil on mitmekülgne kogemus organisatsioonide koolitus- ja
arendustegevuse juhtimises. 2007-2009 aastatel oli ta Avaliku
sektori Koolitusjuhtide kogu liige, s.h. juhatuse liige. Ajavahemikul
2012-2018 oli ta Äripäeva Koolituse ja arenduse käsiraamatu
(teabevara) toimetuskolleegiumis.
MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liikmena, Euroopa
täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juhina ning ETKA Andras koolitaja kutse
hindajana seisab Georgi koolitajate võrgustiku loomise ja kogemuste vahetamise eest Eestis ja kogu
Euroopas.
Georgi peamised koolitusteemad on seotud õppimise ja õpetamisega, s.h. õppeprotsessi etapid ja
õpetava inimese kompetentsid, refleksioon, professionaalne areng, töökohapõhine õpe, õppima
õppimine, õppimist toetav hindamine, õppemeetodid, kaasaegsete esitlusvahendite kasutamine.
Kõikide õppimisega seotud teemade seas on refleksioon õppija ning koolitaja arengu toena tema
peamine kirg ja ta on seda põhjalikult uurinud ning praktiseerinud, kirjutades sellest ka erinevates
väljaannetes.

JAANA S. LIIGAND-JUHKAM
Jaana S. Liigand-Juhkam on koolitaja, õppejõud ja coach,
koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor
ja kaasautor. Jaana on õppinud North Georgia University’s
USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises EBSis ning
psühholoogias Tartu Ülikoolis. Jaana on töötanud
lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud
koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui
erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on
inimeste
juhtimine,
meeskonnatöö,
suhtlemine,
emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek
stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja
avalik esinemine. Jaanal on täiskasvanute koolitaja kutse
tase 7 ning Jaana on täiskasvanute koolitajate kutse
taotlejate hindaja.

ANU HARJO
Anu on olnud koolitaja aastast 1994. Oma pika koolitajatee
jooksul
on ta õpetanud organisatsioonide juhte,
ettevõtjaid, töökeskkonnaspetsialiste, tervishoiutöötajaid
ja erinevaid meeskondi. Põhiliseks koolitusvaldkondadeks
on tervis, töökeskkond, motivatsioon, suhtlemine ja
eneseanalüüs, täiskasvanute koolitaja kompetentsid. Anul
on läbitud magistriprogrammid haridusteadustes ja
organisatsioonikäitumises. Läbitud on andragoogika ja
tervise
edenduse
kvalifikatsioonikursused
ning
omandatud
haridus psühholoogia ja tervishoiu
valdkonnas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset
tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Anu igapäevaselt ka
täiskasvanute hariduse arendamisega seotud teemadega
riiklikul tasandil ja on täiskasvanute koolitaja kutse
taotlejate hindaja.

