
 

 

Andragoogika koolituse tutvustuseks 

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Loome OÜ-ga korraldab andragoogika kursusi 
erinevates Eesti piirkondades, kuhu on oodatud osalejad, kes senisest tulemuslikumalt 
soovivad luua täiskasvanute õppeks sobivat ja motiveerivat keskkonda, õppida koostama 
eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid koolituskavasid ning kasutama täiskasvanutele 
sobivaid õppemeetodeid. 

Sihtgrupp ja koolituse sisu  

Andragoogika koolitus on suunatud täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutustes, kes 
koolitavad täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse kursuste raames ja kõrgkoolide 
täienduskoolituste raames koolitajatele.  

Koolitus koosneb kolmest  kahepäevasest õppemoodulist, mille läbimise  tulemusena 
osaleja: 

• Tunneb täiskasvanud õppija (sh vähese õpiharjumuse ja - motivatsiooniga) eripära 
ning oskab sellest lähtuvalt kavandada ja läbi viia täienduskoolitust 

• Valmistab ette konkreetse koolituse koolituskava, sh valib sisu ja sobivad koolitus- ja 
hindamismeetodid lähtudes püstitatud eesmärkidest ja õpiväljunditest 

• Esitleb käsitletavat teemat õppijaid kaasahaaraval viisil, kasutades esinemisoskusi 
ning illustreerides käsitletavat teemat õppijatele arusaadaval viisil 

• Tunneb õpiprotsessi ja grupiprotsesse koolitusel, oskab neid koolitajana märgata ning 
kohaselt reageerida 

• Kujundab õppimist toetavat õpikeskkonda ja tuleb toime keeruliste olukordadega 
koolitusel kasutades selleks tõhusaid suhtlemistehnikaid ja 
probleemilahendamisoskusi 

• Annab tagasisidet täiskasvanud õppija arengut toetaval viisil 

• Reflekteerib enda kui koolitaja tegevust ning planeerib professionaalset 
enesearengut. 

Koolitusprogramm lähtub andragoogilistest põhimõtetest ning 80% õppemeetoditest on 
tegevuslikud ja praktilised. Koolitusel luuakse  intensiivne õpikeskkond, kasutades aktiivõppe 
meetodeid, sh. praktilisi ülesandeid oskuste harjutamiseks (sh videotagasisidet), 
eneseanalüüsi- ja reflektsiooniharjutusi loovmeetoditega, ajurünnakuid, grupitöid,  
visualiseeritavad lühiloenguid jms. Kasutusel on kogemusõppe kommenteeriv mudel, osalejad 
saavad õpetatavaid meetodeid nii ise läbi teha kui kogeda mudelina, koos järgneva 
refleksiooni ja analüüsiga. Mudeli rakendamine rikastab õppijate metoodilist pagasit ning loob 
eeldused oma koolituste mitmekesistamiseks.  
 
Koolituse mahuks on 48 akadeemilist tundi auditoorset tundi, millele lisandub  10 
akadeemilise tunni ulatuses iseseisvat tööd.  
 
 



 

Iseseisev 
töö jaguneb moodulite vahel: 

 

• Koolituse eel väike eneseanalüüsi  võimaldav ülesanne, mis aitab sobivalt häälestuda 
ning teadvustada enda õpihuvi ja ootusi koolitusele. 

• Teise mooduli eel enda lõputööna esitatava koolituskava esialgse variandi koostamine, 
ühe enda poolt valitud õppemeetodi ettevalmistamine ( näiteks koolituse alustamiseks 
või lõpetamiseks) andragoogika koolitusel tutvustamiseks ja  koolitaja esinemisoskuste 
treeningul osalemiseks paari minuti pikkuse enesetutvustuse koostamine.  

• Kolmanda mooduli eel lõputööna esitatava koolituskava täiendamine  teises moodulis 
saadud tagasisidet arvesse võttes ning valmistumine selle  lühidaks tutvustamiseks 
ning sellest vabal valikul ühe elemendi läbiviimiseks ( nt teooria lühitutvustus, mõni 
harjutus, diskussioon vms). 

 
Koolitusi viivad läbi koolitajad Kristel Jalak, Kadri Kõiv, Veiko Belials. 
 

 
Koolituste ajakava ja praktiline info  
 
Koolitused toimuvad kolmes erinevas toimumiskohas: Tartus, Tallinnas ja Ida-Virumaal. Tartus 
ja Tallinnas käivitub mõlemas kaks õppegruppi. Kokku toimub õpe viies õppegrupis.  
 

Õppegrupi nimetus I mooduli 
toimumisaeg 

II mooduli 
toimumisaeg 

III mooduli 
toimumisaeg 

I grupp Tartus  22.- 23.05 12.- 13.06 6.- 7.09 

II grupp Tartus 4.- 5.06 23.- 24.08 17.- 18.09 

III grupp Ida – 
Virumaal 

31.05- 1.06 21.- 22.08 20.- 21.09 

IV grupp Tallinnas 23. -24.05 7.- 8.06 4.- 5.09 

V grupp Tallinnas 19.- 20.06 10.- 11.09 8.- 9.10 

 
Koolituse ajakava on üldjuhul esimesel päeval 10-17 ja teisel päeval 9-16, koolituse alguse ja 
lõpuaegades võib tulla muudatusi.  Koolituste täpsed toimumiskohad selguvad.   
 
Registreerumine koolitusele ja info  
 
Koolitusel osalemise eelduseks on kuulumine sihtgruppi ning registreerimisvormi täitmine 
hiljemalt 14. maiks 2018.  
Registreerimisvorm on leitav siit: https://goo.gl/forms/twANK49jTjJhpKt62    
 
Koolituse korraldaja on Haridus- ja Teadusministeerium ja koolitusi viib ellu Loome OÜ. 
  
Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja 
toitlustusega seotud kulud. Transpordikulusid osalejatele ei hüvitata.  
 
Täpsem info koolituse ja selle  korralduse kohta: 

Mai Timmi (HTM programmi konsultant arendustegevustes) mai.timmi@hm.ee|51941537 

Annika Jalak (koolitajate poolne projektijuht) annika@developdesign.eu 

https://goo.gl/forms/twANK49jTjJhpKt62
mailto:annika@developdesign.eu

