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Õppekava nimi

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Õppekavarühm

Aineõpetajate koolitus

Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)

160 tundi, millest 80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise
alus

Täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsestandardi kohustuslikud
kompetentsid B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2
Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine,
B.2.4 Professionaalne enesearendamine ja kutset läbivad kompetentsid
B.2.5 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents.

Sihtgrupp

Õppe alustamise
tingimused
Õppe eesmärk

Õpiväljundid

Õppesisu

Õppemeetodid

Täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsestandardi kohustuslikud
kompetentsid B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2
Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine,
B.2.5 Professionaalne enesearendamine ja kutset läbivad kompetentsid
B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents.
Täiskasvanud koolitajate koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja
neid, kes soovivad täiendada oma koolitamisoskuseid tööks
täiskasvanutega.
Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase

Koolituse eesmärgiks on täiskasvanute koolitajate kompetentside
kujundamine ja täiustamine, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi
kasutada oma töös koolitajana ning elukestva õppe põhimõtetest
lähtuvalt ennast järjekindlalt täiendada kutsealaselt, erialaselt või
tööalaselt
Koolituse läbinu:
 koostab nõuetele vastava õppekava;
 loob motiveeriva õpikeskkona;
 valib õppijast lähtuvad õppe- ja hindamismeetodid;
 juhib teadlikult enda professionaalset arengut täiskasvanute
koolitajana;
 valmistub kutseeksami soorituseks, sh koostab portfoolio
kavandi
 õppeprotsessi ettevalmistus;
 õppeprotsessi läbiviimine;
 õppeprotsessi ja õpitulemuste hindamine;
 koolitaja professionaalne areng;
 koolitaja portfoolio koostamine
Loeng, seminar, praktiline töö, iseseisev töö

Iseseisev töö

80 tundi

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud materjal väljatrükituna, lisamaterjalid
Reiting.Moodle keskkonnas

Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
•
osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
•
praktiliste ülesannete lahendamine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
praktiliste ülesannete lahendamine. Hindamine on mitteeristav

Kursuse läbimisel
väljastatav dokument
(tunnistus või tõend).

•
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
•
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija
võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust
õpetatavas valdkonnas. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda
kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures.

Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus.
Õppemaksu tasumise
kord ja tähtaeg
Õppekorralduse alused
Vaidluste lahendamise
kord
Õppekeskkonna kirjeldus
Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg:
Õppekava uuendamise
aeg

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine
http://www.reiting.ee/oppekorralduse-alused
Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
http://www.reiting.ee/oppekeskkonna-kirjeldus
http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused
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