
Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutse taotlejale 
 

Nimi: SIIVI JÕGI 
 

Esmalt palume Teil analüüsida 6. taseme täiskasvanute koolitaja kutse läbivaid kompetentse.  
 

Nr Kompetentsi lühikirjeldus 

1 Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades 
valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning 
õppekavast/koolitusprogrammist tulenevate nõuetega. 

Minu hispaania keele alane kompetents avaldub isikliku üle 10-aastase keeleõppe ja -praktika näol, milleks on olnud 
keeleõpe Eesti ja Hispaania keeltekoolides (sh individuaalõpe). Oman keele-ja kultuuripraktikat, kokkupuudet 
erinevate hispaania keele dialektidega (Hispaania eri piirkonnad, Ladina- Ameerika). Kodus olles arendan enda keelt 
interneti, kirjanduse, ajakirjanduse kaudu. Lisaväärtuseks on sotsiaalmeedia kaudu suhtlemine oma hispaania keelt 
kõnelevate tuttavatega. 

Parimad praktikad on erinevad keeltekoolide praktikad. Olles ise õppijana keeltekoolides (Eestis ja välismaal), vaatlen 
teiste õpetajate meetodeid, reflekteerides iseend kahes rollis - kui õppijat ja õpetajat. Reisidel olles viin end kurssi 
uusimate keeleõppe materjalidega, külastades raamatupoode ja kasutades ostetud materjale teiste õpetamiseks. 

Valdkondlike uuenduste ja nõuetega hoian end kursis, jälgides rahvusvaheliste keeleõppe organisatsioonide tegevusi  
( Eaqual , ICLLT - International Conference on Linguistics, Language Teaching and Learning), ELP- European Language 
Portfolio) https://www.eaquals.org/, https://waset.org/conference/2019/04/boston/ICLLTL, 
https://www.coe.int/en/web/portfolio, https://www.hm.ee/et/uudised/euroopa-keelemapp-mis-see), samuti 
hariduse ja keeleõppega seonduvaid regulatsioone, arvamuskülgi ajakirjanduses (päevaleht Postimees), keeltekoolide 
tegevusi nii Eestis kui välismaal.  
 
Minu kompetents koolitusele – „Kuidas õppida keeli“; „Tõhusa keeleõppe nipid“ – baseerub paljuski enda 7 keele 
õppimise ja lisaks keele õpetamise kogemusele. Kaks aastat tagasi, alates koolituse väljatöötamisest ja „turule 
toomisest“, reflekteerin end kui õppijat täie tähelepanuga - kuidas juhin enda õppeprotsessi, ületan raskused ja 
takistused, säilitan motivatsiooni ja eneseusku. Kasutan enda kogemusi teiste juhendamisel. Kompetentsi 
lisaväärtuseks on suur huvi mälu ja aju toimimisest, erinevate teaduspõhiste ja praktiliste seisukohtadega tutvumine 
(raamatud, telesaated jm). Aprillis 2019 osalen rahvusvahelisel keeleõppimise e-konverentsil (ICLLT - keele õpetajatele 
ja õppijatele).  

Koolituskava/ õppekava koostamisel arvestan õppijate vajadustega ja turuvajadusega laiemalt.  

2 Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest. 

Täiskasvanu õpimotivatsioon tuleneb seesmisest või välimisest vajadusest (eneseaustus, enesekindlus, soov ennast 
realiseerida, saada uus töö jm). 

Arvestan õppija kogemustega, isiksusliku eripäraga (elustiilist ja kogemustest tulenevast). Toetan õppija 
enesejuhtimist, iseseisvust ja kaasalöömist õppeprotsessil, valin sobivad õpimeetod. Viitan vajadusel ohtudele ja 
õppimisprobleemidele. Õppimine on subjektiivne, ja kuigi täiskasvanud õppija teeb ise valikuid ja otsuseid, mida ja 
miks õppida, on talle siiski vaja suunajat ja toetajat. Selleks on koolitaja, kes juhendab oskuslikult õppijat õppimise 
protsessis. 

Kuna täiskasvanud õppija on sotsiaalselt hõivatud (töö, lapsed, kodused kohustused, hobid, ühiskondlikud tegevused 
jm), siis mõjutab see tema osalemist õppeprotsessil. Õppeprotsessis kasutan seoseid elu enesega, kogemustega, 
varem õpituga, et teha mõistmine ja arusaamine õpitavast lihtsamaks. Hindan õppijate kogemusi, mis on koolituse 
jaoks väärtuslik ressurss. Kasutan seda õppe efektiivsemaks muutmiseks, õppeprotsessi elavdamiseks ja rikastamiseks, 
teema paremaks mõistmiseks. Kuna igaühel on omad väärtused ja arusaamad elust, siis hoidun nendega 
vastandumisest või hinnangu andmisest.  

 

Oluline on reflekteerimine – nii see, kuidas õpetaja end ise analüüsib, mõtestab end koolitajana, kui ka see, et ta aitab 
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õppijatel end õppimise protsessil reflekteerida.  

Õpetaja ja õppija rollid on pigem võrdsusele ehk partnerlusele suunatud, kus mõlemad on vastastikku nii õppijad kui 
õpetajad, uute ideede andjad ja info vastuvõtjad. See on koostööle suunatud protsess. Jälgin õppijakeskset lähenemist, 
arvestades õppija ootuste, eesmärkide ja arvamusega, ühiste otsuste tegemisega, mis puudutavad õppeprotsessi. 
Õpetajana kutsun õppijat rohkem koostööle ning julgustan arvamusi ja mõtteid avaldama.   

Arvestan isiksuslike eripäradega, samuti vanusest või füüsilisest tervisest  tulenevate erivajadustega. Teen piisavalt 
pause õppetöös, et virgutada keha ja vaimu. 

Loon aktiivse, positiivse ja mugava õpikeskkonna, et soodustada õppimist ja et õppijal oleks mugav ja meeldiv tunniks 
häälestuda. 

3 Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (vt kutsestandardi lisa 3 Täiskasvanute koolitaja 
eetikakoodeks) ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet. 

Austan õppijaid  ja nende soovi oma arenguteel edasi liikuda, sest iga inimese arengust saab alguse ühiskonna, 
majanduse ja riigi areng. On austamist vääriv, et täiskasvanud õppija tuleb koolitusele lisaks oma mitmete teiste rollide 
omamisele -  sooviga iseend arendada. Kui õpiharjumused pole välja kujunenud, aitan neid luua ja kohanduda 
nendega.  
 
Loon õppijale positiivse ja toetava õppekeskkonna, olen pigem partneriks, kuid juhin protsesse märkamatult, mis 
toetab grupis ja õppeprotsessil toimuvat.  
 
Ainuvastutaja oma sõnade ja lubaduste eest olen mina ise. Jälgin nii palju kui võimalik enda poolt öeldut ja lubatut.  
 
Õppeprotsessis väldin autokraatlikkust. Olen õppija suhtes tähelepanelik, nii isiksuse eripära kui hetkemeeleolu ja 
kehakeele suhtes. Et paremini seda „nähtamatut informatsiooni“ vastu võtta, loen palju kehakeele, mõtete ja tunnete 
kohta. Kehakeele jälgimine aitab mul enda koolitustel paremini ja koolituse käiku juhtida.  
Samuti on oluline empaatia ja empaatiline kuulamine, ehk teisisõnu „soov mõista“, mis tähendab kuulamist mitte 
ainult kõrvadega, vaid ka silmade ja südamega. 
 
Taunin grupipoolset tunnetatud vastuseisu erivajadusega õppija suhtes, näitan üles omapoolset austust ja 
aktsepteerin tema erisust, vähendades niimoodi grupipoolset vastuseisu.  
 
Tunnustan ja innustan õppijat, kinnitan õigeid valikuid. Hoidun õppija eluväärtuste ja käitumise naeruvääristamisest. 
Austan igaühe inimväärikust. 

4 Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid seadusi.  

Minu teadlikul täiskasvanute koolitajateel (viimased kaks aastat) olen end seadusandlusega palju enam kurssi viinud. 
Heaks abiks on olnud koolitajakutseks valmistumise koolitus (Tallinnas Projektiekspert OÜ korraldatud 8-kuuline 
koolitus „Täiskasvanute koolitamine ja juhendamine“), tänu millele suurenes veelgi teadlikkus erinevatest minu tööd 
puudutavatest EV seadustest: 
 
- haridusseadus (sh keelte õpetamine kui täiendharidus); 
- täiskasvanute koolituse seadus ja selle alusel koostatud täienduskoolituse standard; 
- ülikooliseadus; 
- rakenduskõrgkooli seadus; 
- töölepingu seadus; 
- tööturuteenuste ja -toetuse seadus. 
Lisaks jälgin erinevate valitsusorganite ja organisatsioonide tegevusstandardeid, -suundasid, strateegiaid ja 
tegevuskavasid:  

KOVid, Töötukassa, Tööandjate keskliit, täiskasvanuhariduse poliitika, Andras, Eesti Vabaharidusliit , SA Kutsekoda 
Kutsekoolide täiskasvanuõppe seadused, Elukestva õppe strateegia EÕS 2020, EL seadused, Haridus- ja 
Teadusministeerium, hariduse ja keeleõppega seonduvaid regulatsioonid. 

5 Annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel. 

 
Hispaania keele koolituse ajal on tagasiside viisideks pidev õppija keele omandamise jälgimine ja jooksev vigade 



korrigeerimine. Viin läbi kirjalikke ja suuliseid harjutusi – nii individuaal- kui ka grupitööna. Vestlusülesannete käigus 
jälgin õiget hääldust ja grammatikat. Tagasisidet annan koduste ülesannete kontrollimisel – kas kirjalikult või suuliselt 
lisaselgitusi andes. 
Kasutan konstruktiivset meetodit ja teen seda viisil, et õppija ei oleks ebamugavalt „esile tõstetud“ . Selgitan ja suunan 
gruppi ühiselt mõtlema, et õigeid vastuseid leida. Läbi grupiülesannete ja dialoogide saavad õppijad enda teadmisi 
analüüsida. 
See on teisisõnu kõikide arengut toetav tagasiside, mis on motiveeriv ja samas koolitusvajadust esile toov.  
Jälgin pidevalt õppijate tugevusi või arenguvajadust, kohandades seda kõike tunni iseloomuga.  
  
Individuaalõppija puhul on vahetu kontakti tõttu lihtsam anda tagasisidet. Kasutan seda harjutuste, ettelugemise või 
vestluse korrigeerimisel, viidates tekkinud vigadele ja selgitades grammatikat.  
Tagasiside andmisel püüan olla julgustav, tuues välja edusamme, et säilitada õppija õpihuvi ja -motivatsiooni. Küsin 
õppeprotsessi kohta, kas selle iseloom ja edasiliikumine kiirus on tema jaoks sobiv.  
 
„Kuidas õppida keeli“- koolitusel annan tagasisidet õppe alguses, selgitades koolituse eesmärke ja päevaprogrammi 
ning küsides, mis on õppijate ootused ja eesmärgid  koolitusele. Kuna see koolitus kestab 3 astronoomilist tundi, siis 
koolituse vahe-etappidel esitan küsimusi tekkinud arusaamatuste kohta. Annan tagasisidet läbitud teemadest, 
reflekteerime üheskoos õpitut ning võtan kokkuvõttena järeldused, ühised seisukohad kokku - kuhu oleme jõudnud 
ning mida päevakava veel ette näeb. 
Koolituse lõpus küsin tagasisidet erinevatel meetoditel (avatud ring, ühe kaasavõetava idee nimetamine, millise 
tundega minnakse koolituselt, A4 reisi-ja keeleteema pildid, kaardid jm). Vaatleme üheskoos üle koolituse alguses 
nimetatud ja pabertahvlile kirjutatud ootused, eesmärgid ning võtan need oma sõnadega kokku. 
Koolituse järgselt tänan e-maili teel osalemise eest (kui õppija annab loa enda e-maili kasutada), annan lühiülevaate 
toimunud koolitusest ja saadud tagasisidest. 

6 Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas. 

Keeleline suusõnaline ja kirjalik korrektsus on mulle igapäevaelus väga oluline. Olen kriitiline nii enda kui teiste suhtes, 
seetõttu annan endast parima, et minu väljendusoskus oleks korrektne. Jälgin keelekasutust e-mailide saatmisel. 
Klientide ja koostööpartneritega suhtlemisel loen väljasaadetava kirja eelnevalt veel läbi. Väga olulise tähtsusega e-
mailide, dokumentide puhul vaatan eelprindituna paberkandjal dokumendi või kirja täiendavalt üle. See võimaldab nn 
näpuvigu märgata. 

Mõne olulise materjali puhul palun kedagi veelkord teksti üle lugeda, et vältida hooletusvigu või arutleda küsitavaks 
muutunud sõnastuse üle. 

Koolitusmaterjalide koostamisel kasutan arvutis „spelling“- funktsiooni; tühikute, rea- ja lõiguvahede jälgimise 
vormingut. Kontrollin üle ühtse kirjastiili ja selle suuruse kasutamise.  

Kui kahtlen keelelises õigekeelsuses, kontrollin seda e-õigekeelsussõnaraamatust (http://www.eki.ee/dict/ekss/). 

Enda keelekasutusest oma koolitustel saan aimu aeg-ajalt tehtud videote kaudu – et märgata parasiit- või korduvsõnu, 
jälgida kehakeelt ja üldist eneseväljendust. Kui minu koolitusel juhtub olema häid tuttavaid, küsin peale koolitust enda 
esinemise kohta tagasisidet, eriti aga parasiitsõnade, sõnakorduste, häälemõminate vm tavatu kohta.  

Koolituseks valmistumisel teen mõnikord lisaks ise kodus videoid enda näitlikust esinemisest. Harjutan selget 
diktsiooni, teen häälikute harjutusi mõni päev ja vahetult enne koolitust. 

Ma ei kasuta kohatut kõnepruuki, võõrkeelsete väljendite kasutamisel tõlgin need eesti keelde. 

Et end õigekeelsusega „kursis hoida“, teen aeg-ajalt läbi emakeele päeva etteütluse. Huvitav oli selleaastane (2019) 
näitus Eesti keele arenguloost Eesti Kirjandusmuuseumi näitus „Esthnisch – Ehstnisch – eesti keel“.  

Loen korrektse keelekasutuse artikleid ajalehest Postimees ja veebist 
(https://www.konverentsid.ee/koolitus/2019/01/07/levinud-vead-keelekasutuses).  
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7 Kasutab asjakohaseid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, 
läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe 
võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, 
kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale. 

Kasutan peamiseid teksti-, tabel- ja slaidiprogramme, failitöötlust. Internetipõhise info leian usaldusväärsetest 
allikatest, pilte kasutan enda materjalide tarbeks vaid lubatud allikatest või koos viidetega allikale. Autorikaitse kohta 
olen teadmisi saanud internetiturunduse või reklaammaterjali koostamise kursustelt.   

Enda koolitusi reklaamin kas e-maili otsepostituse kaudu või enda kodulehe platvormi kasutades 
(www.avamaailm.com). Wix.com platvormi teavitussüsteem annab mulle võimaluse jälgida koolitusele registreerimist 
ning samuti hoida sidet koolitusest huvitatutega. Lisaks annab süsteem võimaluse „vastassuunas liikumisele“, mis 
tähendab, et koolitusel  osaleja on minupoolsetest koolitusega seotud info lisamisest/muutmisest  koheselt teavitatud. 

Olen kodulehe loonud iseseisvalt ingliskeelsesse veebikeskkonda, samuti e-portfoolio. Kodulehe wix.com- süsteemis 
saan teha kliendiandmete analüüsi, näha kodulehe ja blogi külastusi (diagrammid jm joonised), muud arendustöö 
võimalused on väga suured. 

Koostan iseseisvalt info- ja reklaammaterjale, mille oskused olen omandanud arvutigraafika kursusel.  

Jagan materjale veebipõhiselt kas iCloud´i, Google Drive´i, DropBox kaudu. Kasutan palju nutitelefoni – nii olen alla 
laadinud erinevaid programme, proovides uuenduslikul moel koolitusmaterjalide tegemist (Mind Map). 

Olen teinud (reklaam)videoid telefonis iMovie´t kasutades.  

Oman isiklikku  koolitustehnikat – paber- ja magnettahvel, arvuti, data-projektor. Koolitustel kasutan IKT-vahenditest 
enim data-projektorit õppematerjalide näitamiseks (Power Point, You Tube jm kaudu).  

Tean digiõppe erisusi ja võimalusi, oskan Moodle- keskkonnas e-õpet korraldada ning nutitelefonide ja tahvelarvutite 
kaudu koolitust interaktiivselt läbi viia (Eesti- ja rahvusvahelised e-koolitused, koolitused Tartu Kutsehariduskeskuses 
õpetajaks olles). 

Olen varasemalt läbi viinud elektroonilist tagasisidestamist enda koolituse kohta. Lähituleviku idee on veebikursuse 
loomine ja veebiseminaride läbiviimised, milleks olen uurinud mulle sobivaid keskkondasid.  

 
Järgnevalt palume Teil analüüsida 6. tasemele vastavaid kompetentse. Iga kompetentsi puhul on esitatud 
tegevusnäitajad, mida palume teil analüüsida lahtris Kompetentsi tõendamine. Võimalik on sisestada tekst pikkusega kuni 
2000 tähemärki. Palun mõelge, kuidas Teil enda arvates tegelikus koolitussituatsioonis iga kompetents avaldub. Kirjeldage 
ja analüüsige tegevusi, mis iseloomustavad teie käitumist; faktilisi andmeid, kui need tõendavad kompetentsi ilmnemist 
vm olulist informatsiooni enda kui koolitaja tegevuse kohta. Tooge konkreetseid näiteid.  
Lahtris viide tõendusmaterjalile, kus on kirjas (Tõendusmaterjali esitamine) tuleb Teil esitada kompetentsi tõendamiseks 
tõendusmaterjalid, mis kinnitavad Teie poolt eelpool kirjeldatud tegevust. 
E-portfoolios lisatud tõendusmaterjalid palume nimetada/viidata lahtris Viide tõendusmaterjalidele.  
 

1. Õppeprotsessi ettevalmistamine 

1.1 Selgitab välja ja analüüsib konkreetse õpperühma õpi- ja erivajadusi ning nendest lähtuvalt seab eesmärgid ja 
õpiväljundid ning planeerib koolituse sisu (vt kutsestandardi lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid). 

Kompetentsi 
tõendamine 

Minu koolituste sisu ja vorm tuleneb esmalt sisetunnetusest ja turu koolitusvajaduse jälgimisest. Nii olen 
töötanud välja „Kuidas õppida keeli“- koolituse ning „Hispaania keele intensiivõppe enne reisile minekut“ 
õppekava ja programmi. 
 
Koolitusest huvitatud tellijaga teeme koostöö kokkulepped ja kirjeldan või saadan e-maili enda visiooni ja 
eesmärgi koolitusest, koolituse õpiväljundid. 
Kohandame antud koolituse põhisisu tellija vajadusele vastavaks, tulenedes sihtgrupi eripärast. 
Sisenditeks on vastused küsimustele: Millisele sihtgrupile on see suunatud? Mis probleemi aitame selle 
koolitusega lahendada? Milliseid kompetentse, teadmisi, oskusi annab koolitus?  
 
Oluline on välja selgitada konkreetse sihtrühma/õpigrupi üldised õpivajadused. „Kuidas õppida keeli“-

http://www.avamaailm.com/


koolitus on ettevõtjatele ametialase kompetentsi suurendamiseks, töö edukusele kaasa aitamiseks, 
välisturuga suhtlemise eeliseks. Lähtun sellest, milline on ettevõtja kui subjekti üldine isiksuse profiil, 
tema ajaressurss õppimiseks; mismoodi saab koolitus aidata ettevõtjat tema keeleõppel. 
  
Õpiväljundite koostamise protsess on nn alt-üles suunaga ehk sisendiks on koolituse tulemus,  mida 
soovin saavutada. Sellest tuleneb eesmärk, mis võtab kokku õppe tulemuse ning eesmärgist tulenevad 
õpiväljundid. Eesmärgi sõnastamisel kasutan viisi „Koolituse tulemusel õppija…“, kasutades õppijakeskset 
sõnastust ja vaatenurka, mis aitab ühtlasi mõista, mis on koolituse fookuseks. Õpiväljundite sõnastamisel 
ja eesmärkide kirjeldamisel püüan kasutada arusaadavat keelt. Õpiväljundid sõnastan nn aktiivseid sõnu 
kasutades: „selgitab, defineerib, analüüsib, seostab, toob näiteid“ jm. 
 
Õppekava koostamisel kasutan konstruktiivset sidusust (Biggs & Tang 2008, viidatud Uku Visnapuu 
koolitusmaterjalide vahendusel): õpiväljunditest tulenevad hindamismeetodid, jälgides, kuidas ja kes 
(õppija ise, õpetaja, kaasõpilane) hindab, et õppija suudab seda, mis on õpiväljundites kirjas; 
hindamiskriteeriumid, milleks on kirjeldus edukast sooritusest (iga õpiväljundi kohta) ning õppemeetodid 
ja õppematerjalid (mida õppija suudab koolituse lõpus). Jälgin õppekava koostamisel täienduskoolituse 
standardit, sellest tulenevaid nõudeid.  

Viide 
tõendus-
materjalile 

..\Tõendusmaterjalid\1.1-1.4- õppeprotsessi ettevalmistamine\1.1\Koolituskava_keeleope_Siivi_Jogi.pdf 

..\Tõendusmaterjalid\1.1-1.4- õppeprotsessi ettevalmistamine\1.1\Õppekava_hispaania keel 
reisisaatjatele_SJogi.pdf 
..\Tõendusmaterjalid\1.1-1.4- õppeprotsessi 
ettevalmistamine\1.1\Õppekava_SiiviJogi_hispkeel_viljandi.pdf 
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1.2 Koostab koolitusprogrammi ja planeerib oma tegevuse, lähtudes õppekavast (selle olemasolul). 

Kompetentsi 
tõendamine 

Loon raamistiku ja kavandan põhjalikult, kuidas koolitusel eesmärgi ja soovitud tulemuseni jõuda. 
Väljundipõhise õppekava olemasolul koostan koolitusprogrammi sellele tuginedes, kuid õppekava 
puudumisel järgin sihtrühma/turu vajadusi. Õppeprotsessi kavandamisel keskendun küsimustele: Mis on 
eesmärk? Mida ja keda õpetan? Kuidas õpetan? Kuidas analüüsin oma tegevust?  
 
Koolitusprogrammi koostamisel jälgin koolituse ülesehituse loogilisust, eesmärgipärasust; koostan 
põhjalikult ajakava, lisades ajavaru ettenägematute asjaolude jaoks ning hoides fookuses koolituse alguse 
(sissejuhatus, tutvumine, ootused ja eesmärgid) ja lõpetamise (kokkuvõte, tagasisidestamise aeg) terve 
koolituse vältel, samuti aega põhiteemade käsitlemiseks. 
Jälgin, et koolitusprogramm oleks vaheldusrikas ja sisaldaks kosutavaid puhkepause. 
 
Mängin kõike mõttes ja paberil läbi, vajadusel teen muudatusi. Koolitusprogrammi sisse jätan 
lisamuudatuste jaoks ruumi, sest isegi parima planeerimise puhul ei ole võimalik koolituse reaalset kulgu  
ette näha. Samas hoian silma peal koolituse võtmeteemade käsitlemisel, õppemeetodite 
vaheldusrikkusel ja õppijatega sotsiaalsete suhete olulisusel. 
 
Pean kinni õppekavas või koolitusprogrammis välja toodud lubadustest. Koolituse järgselt korrigeerin 
koolitusprogrammi vastavalt enesereflektsioonile ja saadud tagasisidele õppijate poolt. Tean, et kõike 
pole võimalik ette kavandada ja kiire otsustusvõime, loovus ja inspiratsioon, olukorra tunnetamine, 
teatav paindlikkus on hea koolituse edu pant. Iga kogemus on rikastav ja annab juurde uusi oskusi ning 
vilumust koolitusel märkamatult kõrvalekaldumiste puhul õiget suunda hoida. 

Viide 
tõendus-
materjalile 

..\Tõendusmaterjalid\1.1-1.4- õppeprotsessi ettevalmistamine\1.2 koolitusprogramm 
 

1.3 Valmistab ette konkreetse koolituse sisu ja valib metoodika, lähtudes koolitusprogrammis/õppekavas fikseeritud 
õpiväljunditest ja varasemast tagasisidest. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Lähtun iseendale esitatud küsimusest – Mida õpetan?, mis tingib sisu valiku ja õppesituatsiooni 
läbimõtlemise. Küsimus – Kuidas õpetan? – puudutab materjali koostamist, meetodite valikut.  
 
Metoodikas kasutan erinevaid variante – neid, mis minu enda koolituste puhul on osutunud mõjusaks ja 
mida õppijate tagasiside samuti kinnitab. Ise, olles õppija, vaatlen erinevate koolitajate meetodeid ja 
kasutan neid, mis tunduvad uudsed, põnevad ja tõhusad.  
Koolitusmeetodite ideid saan juurde veel erialasest kirjandusest, samuti internetist (sh ingliskeelsetest 
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interneti allikatest). 
 
Oluline on meetodite vaheldusrikkus, et hoida õppijaid ärksate ja kaasatöötavatena. Erinevad meetodid 
aitavad õppijatel nende potentsiaali avada (loomingulisus, mõtlemine, seostamine, uute õpioskuste 
omandamine, uute vaadete mõistmine). Meetodite valikul lähtun eri koolituse osadest ja iseloomust (nt 
omavahelise ja koolituseemaga seotud meetodid, informatsiooni edastamise ja vahetamise meetodid, 
tagasiside- ja hindamismeetodid). 
Viin läbi tutvumismänge, lühiloenguid, arutelusid, diskussioone, kuulamisharjutusi, iseseisvaid- ja 
grupitöid, mängulisi ja loovaid harjutusi, mõttekaartide ja visuaaltehnikate kasutamist loovuse 
rakendamiseks, kogemuste mõtestamist jm) 
 
Visuaalselt vaatan enne koolitust kogu koolituse ülesehituse ja materjali jaotuse üle, laotades lehed 
põrandale koolituse etappide kaupa, et näha koolituse loogilist ülesehitust. Vajadusel teen korrektuure.  
Olen kogenud, et intuitsioonist ja loovusest tulenevad muudatused töötavad hästi – õppijatele on need 
mõjunud ergastavalt ja tekitanud teatavat elevust. 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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Koolituse-eelne visuaalne ülevaade planeeritud meetodite ja materjalide kasutamisest. 
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1.4 Koostab ja/või kohandab õppematerjale, lähtudes õppekavast ja/või koolitusprogrammist, teema käsitlemise 
loogikast ning õppekeskkonna võimalustest. Viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Õppematerjalide koostamisel tuginen teemakohastele usaldusväärsetele allikatele, lisan juurde 
endapoolseid tähelepanekuid, mõtteid ja argumente. Koolitusel „Kuidas õppida keeli“ kasutan loetud 
raamatuid, artikleid, veebipõhiseid materjale. Viitan allikatele, mis on ühelt poolt autoriõigust järgiv, kuid 
teisalt annab viitamine õppijale võimaluse, et täiendava huvi korral on võimalik temal endal sellest 
allikast lisainformatsiooni saada. 
 
Kogun erinevaid õppematerjale (huvitavad kaardid, pildid; head artiklid, filmid, videod, mõistukõned või 
ütlused jm). Süstematiseerin neid jooksvalt, aastas korra teen „inventuuri“, et ajakohastada ja korrastada 
materjalivalikut.  
Näitliku õppevahendina (isikliku keeleõppe meetodina) on koolitustel kaasas ajalehed, raamatud, 
ajakirjad erinevates keeltes.  
 
Mulle meeldib olla loov ja teha oma käega kirjutatud/joonistatud materjale. Tuginen paljuski iseenda 
inspiratsioonile. Kleebin ja lõikan välja erinevaid pilte, valmistan kaarte. Reisidel ostan raamatupoodidest 
või taaskasutuspoodidest erinevaid mänge. 
Väldin pikki ja igavaid tekste individuaalse lugemismaterjalina. Jagan koolitustel lisamaterjali neile, kes on 
teemast rohkem huvitatud või kui mingi teema osa jäi koolitusel läbi võtmata.  
 
Slaidiesitluses väldin sõnalisi pikki slaide (maksimaalselt 6 rida slaidil), lisan juurde pildi- või 
videomaterjali. Lisaks slaididele kasutan teisi õppematerjale, et tuua õppeprotsessi vaheldust.  
 
Hispaania keele kursusel kasutan Hispaaniast ostetud keeleõpikuid ja neis sisalduvaid harjutusi või CD-
plaate. Rikastan keeletundi isikliku materjalikogumikuga  - videod, vestlused reisidel hispaaniakeelsete 
tuttavatega, isiklikud tervitused õppijatele. Tunnis olen teinud grupiga videokõnesid oma tuttavatele. 
Tunde on külastanud hispaania keelt rääkivad tuttavad. 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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2. Õppeprotsessi läbiviimine 

2.1 Selgitab õppijatele õppekavas ja/või koolitusprogrammis seatud õppe eesmärke. Toetab õppijaid individuaalsete 
õpieesmärkide seadmisel, aidates siduda neid õppekavast tulenevate eesmärkidega. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Täiskasvanud õppijale on oluline teha õppimine tähendusrikkaks. Eesmärkide sõnastamine ei ole lihtsalt 
nn ametlik tegevus, vaid see loob õppijale positiivse ja turvalise tunde. Koolituse alguses sissejuhatavas 
osas selgitan, mida kavatsen koolitusel käsitleda, mis on koolituse eesmärk ja mis tulemusteni soovime 
jõuda. Palun õppijatel lisada omapoolselt koolituse osalemise ootused, eesmärk. Kirjutan need ootused 
pabertahvlile, et koolituse vahe-etappidel või lõpus need uuesti kokkuvõtvalt üle vaadata.  
Eesmärkide selgitamisega aitan õppijatel teadvustada, millise muutuse koolitusel saavutame. See on 
õppija kasu, mida ta koolituselt kaasa saab. Eesmärkide järgimine toimub jooksvalt terve koolituse vältel, 
milleni aeg-ajalt tagasi tuleme reflektsiooni või kokkuvõtvate etappide kaudu.  
 
Individuaalseid õpieesmärke toetan kogu õpiprotsessi jooksul, jälgin ja suunan õppijat, toetan teda 
iseseisval õppimisel; näitan isikliku vastutuse olulisust, et aidata saavutada isiklikke õpieesmärke. 
Innustan õppijat, et tekitada temas huvi ja põnevust. 
 
Hispaania keele õppes jälgin õppija isiklikku arengut harjutuste, dialoogide soorituste jm kaudu. 
 „Kuidas õppida keeli“- koolitusel teeb õppija eneseanalüüsi testi näol, kus õppija hindab seniseid 
õpimeetodeid (aeg, koht, viis jne) ja reflekteerib, kas on seni saavutatuga rahul ning mida peaks muutma.  
Koolituse lõpus olen palunud kirjutada endale kaasa üks eesmärk või soov, mida õppija soovib kindlasti 
saavutada.  
 
Innustan õppijaid sihtideni jõudma iga edusammu märkamise kaudu, mis tähendab eesmärgini lähemale 
jõudmist. Oluline on näha iseenda unikaalsust, mitte võrrelda end teistega ning hoida silme ees enda 
unistust ja teadvustada, miks ta midagi teeb. 
 
Püüan õppija potentsiaali avada, kutsun esile lahendusi avatud küsimuste kaudu, mis suunavad arutlema. 
Lihtsate peegeldustega jagan positiivseid ja siiraid komplimente.  
 
Kokkuvõtteks lisan lõigu andragoogika käsiraamatust „Andragoogika raamat õppimiseks ja õpetamiseks“ 
(Märja, Lõhmus, & Jõgi, 2003): „Kui õppijale on sõnastatud erinevate tegevuste eesmärke, siis nende 
tajumine loovad õppijale positiivse elamuse, mis on aga omakorda heaks eelkeskkonnaks õppimise 
protsessis edasiliikumiseks ning soovitud eesmärkide saavutamiseks (nii individuaalsete kui ka 
rühmaõppe eesmärkide saavutamisel)“ 

Viide 
tõendus-
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2.2 Rakendab erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonna loomiseks. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Arvestan sellega, et keskkond mõjutab inimese käitumist ja seetõttu panustan tunnetuslikult ja 
kogemustele tuginedes positiivse keskkonna loomisele. 
Füüsilise õppekeskkonna võimalused kohandan enda ja õppija jaoks mugavaks – et see oleks õppimist 
toetav, turvaline ja  esteetiline. Pean oluliseks selle kombineeritud kasutamist, kus tähelepanu on 
pööratud ka loovate õpivõtete rakendamise võimalustele.  
Püüan olla kohal 30-60 min varem enne koolitust  ja panen valmis materjalid, kontrollin tehnika 
töötamist (failide avamist, videote mängimist jm). Kujundan ruumi, kasutades lisateadmisi feng shuist; 
jälgin toolide ja laudade paigutust, kaugust tahvlist ja õpetajast, isikliku ruumi olemasolu (uue grupi puhul 
väga oluline). Kontrollin üle tualeti puhtuse, kirjavahendite ja tühjade paberite olemasolu. Palun ruumi 
rentijalt/tellijalt vajadusel abi eelkorraldusel. 
 
Jätan endale enne õppijate saabumist 7-10 min aega keskendumiseks, meditatsiooniks, et end 
häälestada koolituse jaoks. 
 
Küsin koolituse alguses õppijatelt üle, kas tahvlile/esitlusmaterjalide nähtavus on hea, kas kõne on hästi 
kuuldav. Vajadusel saab toole ja laudasid ümber tõsta või õppijad oma kohta vahetada. 
 
Nn minu klubivormis hispaania keele õppes olen põrandale padjad pannud, osalejatega oleme üheskoos 
katnud snäkkide ja puuvilja laua. Kuna õpe on toimunud enamasti õhtuti peale tööd, on selline hubane 
keskkond diivanite ja patjadega ühtlasi lõõgastav, kuid samas motiveeriv õpikeskkond. 
Panen mängima mõnusa muusika, keeleõppe nippide koolitusel olen pannud mängima võõrkeelse online-
raadio.  
 
Positiivse sotsiaalse keskkonna loomist alustan juba osalejate saabumisel ja esmase kontakti tekkimisel - 
soe tervitus, märkamine, silmside, võimalusel alustan kerget vestlust, juhendan ja tutvustan ruumi. Loon 
usaldusliku õhkkonna. Proovin enam mitte tegeleda materjalide, tehnikaga, vaid olen avatud ja õppijate 
jaoks olemas.  
 
Teavitan koolituse alguses päevakavast ja kohvipausidest. Sõlmime päeva kokkulepped koolituse 
eesmärgipäraseks kulgemiseks (telefonile vastamise, teiste ärakuulamise jmt suhtes).  
 
„Kõik, mida võib õpetaja teha, on tingimuste loomine“ – Kurt Gestrelius, „Andragoogika raamat 
õppimiseks ja õpetamiseks“ (Märja, Lõhmus, & Jõgi, 2003)- vahendusel. 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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2.3 Viib läbi õppeprotsessi, vajadusel muudab õppe etappide järjestust ja töövorme, kaasates õppijaid ja arvestades 
õpperühma vajadusi. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Õppeprotsessil on õpetajal organiseerija, kavandaja ja eestvedaja roll, ent samas näitab õpetaja 
professionaalsust see, kuidas ta tajub õppeprotsessi, olukorda ja suhteid, õppijate vajadusi.  
 
Kavandamine ja planeerimine annab mulle kindlustunnet, kuid jätan ruumi suunamuutuseks. Usaldan 
oma sisetunnet vajalike muutuste tegemisel.  
Jälgin, et tegevused ja meetodid vahelduksid 30-40 min tagant. Ergastame keha ja vaimu 
virgutuspausidega, mida viin läbi siis, kui märkan kaasatöötamise langust ning energia vähenemist. 
Virgutamiseks on sobilikud mistahes emotsionaalsed hetked – laulmine, võimlemine, laua tagant välja 
liikumine, humoorika videoklipi vaatamine jm. Kevadeti oleme teinud „õuesõppe“. Oluline on katkestada 
rutiin.  
 
Muutusi õppeprotsessil tingib hispaania keele tundides sageli kodutöö tegemata jätmine ja kui see on 
uue materjaliga edasiliikumise eelduseks. Sellisel juhul planeerituga edasi mina ei saa. Kohaldan muid 
meetodeid (harjutusi, kordamist, kuulamist). Aktiivõppe meetodite kasu on alati tuntav.  
Kui märkan, et õppijad on väsinud ja passiivsed (raske päev, rõhuv ilm, pühad jmt), siis teen midagi 
meelelahutuslikku. Tähtis on see, et tundi tulemise soov säiliks vaatamata koduste tööde tegemata 
jätmisele või halvale meeleolule. 
  
Mul on olnud grupis laia silmaringiga suur hispaania keele ja kultuuri huviline Mati (nimi muudetud). Ta 
oli innustunud õppija, kuid see tuli tal raske tööga, sest tal olid lugemis-ja kirjutamisraskused. Lähenesin 
tema õpioskustele individuaalselt. Sel ajal, kui tunnis temaga tegelesin, andsin grupile teised ülesanded. 
Rääkisime Matiga ka tunnivälisel ajal tema õpiprotsessi tõhustamisest.  
 
Olen olnud  eraõpetajaks ühele abielupaarile, kes oli vaimustunud hispaania keele õppimisest, kuid sageli 
oli vaatamata lubadusele kodus õppimata jäänud (ajanappuse tõttu). Innustasin ja toetasin neid, 
õhutasin uusi teadmisi tunnist saama ja tunnis osalemisest saadav kasu oli neil alati märgatav. Nad olid 
väga tänulikud, et ma aktsepteerisin nende õppimise viisi ning aitasin sihtide suunas liikuda. 
 
Kuigi õppeprotsessi tööriistadeks on õppemeetodid, põhineb õppeprotsess eelkõige inimestevahelisel 



suhtlemisel. Oluline on märgata, mis toimub õppijaga õppeprotsessil. 

Viide 
tõendus-
materjalile 

 

 
 
 

2.4 Märkab ja tunneb ära grupi arengus toimuvaid muutusi, reageerib olukorrale õpiprotsessi toetaval viisil. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Minu lühikoolitustel (3 astronoomilist tundi)  jääb grupp oma arengus kujunemisfaasi. Seetõttu 
grupisiseselt üksteist tundma ei õpita, suhtlemine on pinnapealne ja viisakas, enese sisemaailma või 
hoiakute avanemist suurel määral ei toimu. Samas on grupitöödes koondutud tunnetuslikult endale 



sobivate inimtüüpide juurde. 
 
Hispaania keele koolituste puhul jõuab grupi areng kujunemisest ka juba konfliktifaasi, liikudes edasi 
ühtekuuluvuse ja koostöö etappi. Grupis tekivad osagrupid, kellega jagatakse oma väärtusi ja kogemusi. 
Olen kogenud väiksemaid vaevutajutavaid konflikte kaasõppija vastu töötamisel, mil toimus kahe tugeva 
isiksuse vastandumine (Staar ja Liider). Konflikt piirdus mõne repliigiga.  
Grupi üldine vaimsus oli kokkukuulumisele toetuv ja õppekeskkond oli mõnusa atmosfääriga, konflikti 
pooled oskasid end ise piisavalt kontrollida ja konfliktist välja liikuda. Selline kerge vastandumine ei 
seganud õppeprotsessi ning avatud kommunikatsioon jätkus. Grupis valitses üksteist austav, humoorikas 
ja kodune õhkkond. Minul kui koolitajal ei olnud enam gruppi juhtiv roll, sest grupp oli liikunud koostöö-
ja lõpufaasi.  
 
Otsuste puhul püüan arvestada kõikidega, jälgides situatsiooni tunnetavalt mittedomineerivate 
isikute/grupi osade kaasamist. Kaasan passiivseid isikuid grupi aruteludesse või otsustesse vaistlikult 
tunnetades, et see arvestaks isiksuse eripäraga ja ei oleks pealetükkiv.  
 
Mul on olnud grupis eakas professor, kes armastas oma arvamusvahetused pikemateks sõnavõttudeks 
venitada, mis vähendas teiste osalejate aktiivsust. Õpiprotsessi juhina sekkusin lugupidavalt, tänasin teda 
oma väärtusliku arvamuse avaldamise eest ja pakkusin välja võimaluse jätkata teema käsitlust 
vahepausil. Ta aktsepteeris seda ja oli rahul. Tema väärtuslikke elu- ja õpikogemusi oli märgatud. 
 
Ühes grupis tekkis ambitsioonikal ja suure töövõimega õppijal eesmärgi konflikt, kuna ta tegi iseseisvalt 
õppetöö „ette ära“. Tunni teemad teda enam ei rahuldanud - ta oli ise palju eeltööd juba ära teinud. 
Lõpptulemusena tema isiklikud ootused ei haakunud enam kursuse eesmärgiga. Ühel päeval ta teatas, et 
rohkem ta kursusel ei osale. Soovisin siiralt edu ja kinnitasin, et ta on väga suure õpivõimega ja tubli 
ennastjuhtiv õppija. 

Viide 
tõendus-
materjalile 

 
2.5 Hindab õpiväljundite saavutamist vastavalt etteantud hindamiskriteeriumitele, valides sobivad hindamismeetodid. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Minu varasemas täiskasvanukoolitaja töös esiletoodud õpiväljundid puudusid. Tegin koolitusi vaistlikult 
tunnetades - eesmärke, sisu jm silmas pidades. Kasutasin hindamiskriteeriume ja -meetodeid küll, kuid 
mitte konkreetselt välja töötatutena ja kirjutatuna. Küll aga olen Tartu Kutsehariduskeskuses turismi 
õpetajana töötades kokku puutunud õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega. 
 
Viimase aasta täiskasvanukoolitustel rakendan juba uusi teadmisi (saadud Tallinnast koolitajate 
koolituselt). Koolitused on iseenda ja õppija jaoks palju selgemad raamid saanud ning toetuvad kindlale 
alustalale. Tunnen, et see puuduolev oluline nüanss mõjutab suurel määral minu koolituste kvaliteeti 
positiivses võtmes.  
 
Hispaania keele intensiivkursusel kasutan hindamiseks alljärgnevaid meetodeid ja kriteeriume. Selle 
kursuse järgselt saavad õppijad õpiväljundite saavutamise korral tunnistuse.  
Hindamismeetodid:  

 Kirjalik teadmiste test läbitud teemadest 

 Hääldamisoskuse kontroll vestluslõigu ettelugemise teel 

 Improviseeritud vestlus või dialoog (küsimuste moodustamine ja vestluse edendamine õpitud 



teemadel) 

 Video vaatamine, õppe-CD kuulamine koos tagasisidestamise ja konteksti lahtimõtestamisega 
 

Kriteeriumid: 

 Testi 80%-line läbimine 

 Peamiste keeleliste erisuste korrektne hääldamine 75% ulatuses 

 Esitab arusaadavalt nii küsimusi kui ka edendab vestlust lihtsamate lausetega 

 Mõistab video- või audiomaterjali sisu kontekstipõhiselt (üldjoontes).  
 
„Kuidas õppida keeli“ – koolitusel/seminaril toimub visuaalne hindamine kogu koolituse vältel erinevate 
õppemeetodite ja koolituse ülesehituse kaudu, reflekteerides ja jälgides, kas õppijad saavutavad 
õpiväljundeid. Tunnistust ei väljastata, võimalus on saada tõend soovijale sellel seminaril osalemise 
kohta.  Küll aga on oluliseks pidepunktiks etteantud õpiväljundid, mis on olulised nii õppijale kui minule 
endale.  
Nimetatud koolitusel on välja toodud alljärgnevad õpiväljundid: 
 
Pärast koolituse lõppu sihtgrupp: 

 oskab analüüsida enda senist keele õppimise protsessi ning valib välja endale 
sobivaimad keeleõppe meetodid  

 kasutab efektiivsemalt keeleõppe ressursse (aeg, koht, isiksuslikud omadused) 

 teadvustab enda jaoks isiklikud keeleõppe eesmärgid ja oskab märgata oma saavutusi 
õppeprotsessis  

Viide 
tõendus-
materjalile 
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3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine 

3.1 Kogub õppijatelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides sobivad meetodid. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Arvamuste kogumine algab juba koolituse alguses, kus kooskõlastame üheskoos koolituse kokkulepped, 
vaatame üle koolituse päevakava, eesmärgid. See on oluline sisend eelseisvaks koolituseks. Oma 
nägemuse, mõtte välja ütlemine ja selle kirjapanek tahvlile aitab koolituse edukale läbiviimisele kaasa.  
Samuti on ootuste ja isiklike eesmärkide sõnastamine heaks tagasiside allikas.  
Kirjutan need pabertahvlile,  loengu keskel ja lõpus vaatame veel üle, kuidas said ootused täidetud. 
 
Jooksvalt esitan koolitusel küsimusi õpikeskkonna – ruumi ja esitlusvahendite, materjalidest arusaamise 
kohta - näiteks Kas aken võib lahti jääda? Kas näete tahvlile hästi? Kuidas on kuuldavusega? Küsin 
teemast arusaamise kohta - näiteks Millised on teie küsimused? Ootan teie küsimusi…, või lasen 
paari/grupi peale küsimuse koostada.   
Reflekteerin küsimustega : Kuidas Sina sellest aru said? Too näiteid enda kogemustest. Kuidas Sulle see 
sobis?  
 
Koolituse ajal jälgin osalejaid, sh kehakeelt. Kui näiteks omavahel palju midagi arutatakse, sekkun 
taktitundeliselt ja küsin, kas see on teemaga või sellest (mitte) arusaamisega seotud. Või on jutuajamise 
põhjuseks midagi  muud (igavus, tüdimus, huvitava isikliku kogemuse jagamine jm). 
 
Koolituse lõpus viin läbi arvamusringi, et teada saada, mida koolituselt kasulikku saadi või milline hea 
idee on leitud. Sõltuvalt ajavarust teen seda eri meetoditel: paludes notes- märkmepaberile kirja panna 
sõna, lause, emotsiooni; olen joonistanud tahvlile rõõmsa, kurva ja neutraalse näo ning igaüks saab sinna 
panna lehekese vastava näo alla – soovi korral selgitades, miks ta sellise näoga koolituselt lahkub.  
Pikema kursuse lõpus olen palunud kirjutada põhjalikum tagasiside (sh e-maili teel), mis hõlmab ka ainest 
arusaamist ja muud koolituse korraldusega seonduvat.  

Viide 
tõendus-
materjalile 
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3.2 Analüüsib õppeprotsessi, lähtudes kavandatud eesmärkidest ja valides sobivad meetodid. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Jõuan saavutatavate eesmärkideni hoolikalt valitud meetodite kaudu.  Tuginen tegevuskavale, tehes 
samal ajal paindlikult ja loovalt muudatusi, et tagada tõhusaim lähenemine õppetööle sõltuvalt grupi 
arengust ja osalejate õpistiilist. Mul on koolitusel alati varuks peaaegu kolmandiku võrra rohkem 
materjale, varumeetodeid ettenägematute muutuste jaoks. Tunnetades grupi iseloomu, kaasalöömist ja 
üldist energiat, ajaressurssi jm , on mõnikord vaja rakendada teistsuguseid  meetodeid, kui oli eelnevalt 
planeeritud.  
Kombineerin erinevaid meetodeid omavahel - iseseisvad tööd infoallikatega, testid, diskussioonid, 
refleksioonid, grupi arutelud jm, mis võimaldavad arvamusi formuleerida, hoiakuid näha ja muuta, 
arusaamasid täpsustada, uusi teadmisi omandada. 
 
Pikaajalisema koolituse puhul (hispaania keele kursus) teen märkmeid ja ülestähendusi kohe peale tundi 
ja uue tunni ettevalmistamisel vaatan uuesti üle, kuidas muutustega kohanedes eesmärkideni ja 
õpiväljundite saavutamiseni jõuda. Mõnikord on muudatus olnud hoopiski lahendus teemast lihtsamini 
arusaamiseks ja eelnevalt planeeritud pikemat teemaarendust polegi vaja läinud.  
Selle kõige eelduseks on asjatundlikkus teemas, tunnetuslik lähenemine, millised meetodid sobivad 
antud grupiga, õppijate eripäraga või siis koolituse pikkusega.  
 
Järgin, et õppeprotsess oleks oma iseloomult motiveeriv, õppijate kui isiksustega arvestav ja arvesse 
võttes nende kogemuste refleksiooni kui väärtuslikku õppemeetodit.  
 
Kasutan koolituse analüüsil jooksvat tagasisidestamist, mil jälgime seatud eesmärke ja nende täitmist 
koos õppijatega. Samal ajal on vajalik olla teadlik igaühe isiklikest õpieesmärkidest, millede nimetamine 
toimub koolituse alguses, kuid mida on võimalik märgata ka õppeprotsessi jooksul avatud 
kommunikatsiooni käigus ja erinevate meetodite rakendamisel. 
 
Koolituse vahepausidel (kohvipaus) teen märkmeid, kas ja kuidas koolitus õppijaid mõjutab, kuidas 
liigume eesmärgi poole. Meetodite valikul püüan jälgida tasakaalu emotsionaalse ja tegevusliku 
potentsiaali kasutamise vahel. 
 
Peale koolitust analüüsin põhjalikult, mis koolitusel toimus, mida õppijad saavutasid, kas ja kuidas 
saavutasin eesmärgid, millise tagasiside andsid õppijad koolituse kohta. Mõtestan,  mis läks hästi ja mida 
peaks muutma. Annan hinnangu oma tööle, teen uusi otsuseid.  

Viide 
tõendus-
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materjalile 

 

 
3.3 Hindab õppeprotsessi, kasutades etteantud hindamiskriteeriume. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Hispaania keele õpetamisel hindan õppijaid jooksvalt kogu protsessi vältel, kuna keel vajab reeglite 
tundmist, korrektsust hääldusel jm. Kasutan paljuski biheivioristlikku e käitumuslikku lähenemist, mis 
tähendab kohest korrigeerimist vea puhul, õige väljendusviisi ettenäitamist, kordamist ja harjutamist. 
Kursuse lõpetamisel teeme testi, selle positiivseks tulemuseks on 75%-line sooritus. Veel on 
hindamiskriteeriumiks peamiste keeleliste erisuste korrektne hääldamine, mida on lihtne hinnata, sest 
hispaania keeles on kindlad „häälduslõksud“ , mille vääritiütlemine on lihtsasti tuvastatav. Lisaks peab 
õppija esitama küsimusi ning arendama vestlust lihtsamate lausetega, mõistma video- või audiomaterjali 
sisu kontekstipõhiselt. 
 
Hindamine toimub kahe viimase kriteeriumi puhul välise vaatluse/kuulamise teel (kognitivistlikule 
lähenemisele toetuv), tuginedes minu enda professionaalsusele ja subjektiivsele hinnangule – kas õppija 
teadmised on kriteeriumitele vastavad või  mitte; kuidas õppija infot tajub ja seda kasutab.   
 
Väärtustan inimese soovi ja edasipüüdlikkust, isiklikke jõupingutusi, õpitahet ning isiksuse eripära. Mõni 
õppija pühendub maksimaalselt terve õppeprotsessi jooksul, kuid vestluse arendamine ei tule nii hästi 
välja kui teisel õppijal. Sellisel juhul tegutsen hindamisel tunnetuslikult, humanistlikku lähenemist 
järgivalt. Et säilitada õppija püüdlikkus ja õpitahe, annan motiveerivat ja tema arengut toetavat 
positiivset tagasisidet. 
 
„Kuidas õppida keeli“- koolituse puhul hindamiskriteeriume välja pole toodud (on vaid õpiväljundid). 
Sellegipoolest jälgin, et koolitusele või seminarile tulijad saaksid uue teadmiste, oskuste pagasi 
eesmärkidest ja õpiväljunditest lähtuvalt. Jälgin nende arenguvajadusi, uute oskuste või vaadete 
omandamist. 



 
Kõikide koolituste puhul teavitan jooksvalt õppijaid nende tulemustest,  teema mõistmisest. Annan 
õppijale tema arengut toetavat tagasisidet - kirjeldan ilma hinnangu andmiseta; julgustan, innustan ja  
toetan , annan positiivses vormis tagasiside. Nii astun mentori, juhendaja või tuutori rolli . Mõnikord 
jagan konstruktiivset tagasisidet (sõltub olukorrast, õppijast), mis puudutab inimese käitumist, mitte 
isikut, mis on vajalik tema arengule ning ei ole halvustav ja negatiivne. 

Viide 
tõendus-
materjalile 



 
3.4 Teavitab seotud isikuid õppe tulemustest, kasutades kokkulepitud meetodit ja tuginedes faktidele. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Enda korraldatud koolituste puhul  on seotud isikuteks ruumi rentija, keda teavitan kas suusõnaliselt, 
telefoni või e-maili teel infost, mis puudutab ruumide kasutamist. Sageli soovib rentija teada ruumi ja 
vahendite sobivuse kohta tagasisidet. Hea koostöö korral ja teemast huvitatuna on kutsutud mind uut 
koolitust läbi viima (kui on tekkinud uus huviliste grupp ja aeg). 
 
Kutsutuna kuskile koolitust tegema, toimub info jagamine samadel meetoditel – suusõnaliselt, telefoni 
või e-maili teel. Vahendatav info puudutab üldist korraldust (ruumi, vahendite vastavus lubatule, sobivus 
õppijatele); koolituse sujumist, õnnestumist, ettetulnud tõrkeid); infot osalejate aktiivsuse, huvitatuse 
kohta; koolituselt saadava tasuga arveldamise kohta; tagasiside info õppijatelt - suusõnaliselt saadud ning 
minupoolne tunnetuslik subjektiivne hinnang, samuti koolituse tellija poolt läbiviidava tagasiside kohta; 
uued kokkulepped koostöö jätkamiseks. 
 
Uutest koostöö soovidest oleme rääkinud suusõnaliselt, e-maili ja telefoni teel. 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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4. Tegelemine arendus-, loome- ja teadustööga  

4.1 Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse 
valdkonnas. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Olen loomult ühiskondlikult aktiivne, mulle meeldib kursis olla, arvamust avaldada ja olukorra/probleemi 
muutmiseks omapoolne panus anda. 
Nii olen olnud koostöövõrgustikes aktiivne liige oma varasemates tegevustes (giiditöös ja ettevõtjana 
tegutsedes - kohaliku omavalitsuse, piirkondliku või Eestisiseste võrgustike töös). 
 
Praegu, mil olen teadlikumalt lähenenud oma koolitajatööle täiskasvanukoolitust silmas pidades, on minu 
enda teadlikkus koostöövõrgustikest ja töögruppidest suurenenud viimase aasta jooksul palju.  
 
Osalesin 13.03. 2019 täiskasvanuhariduse maakondlikul seminaril Valgas, kus olin ainus koolitajate 
esindaja ning tegin ettepanekuid koolituste nimede lihtsamaks muutmiseks. Probleemiks oli heade 
projektikoolituste tühistamine selle nime keerukuse tõttu. Ettepanek võeti vastu, kaasnes teiste osalejate 
poolne heakskiit. 
Seminar oli minu jaoks kasulik ja informatiivne, millest sain koolitajatöö jaoks vajalikku informatsiooni 
(täiskasvanuhariduse statistika ja olukord Eestis ja kõrvutades Euroopaga, TÕN 2018 maakonna 
tegevuste kokkuvõtted, võrgustike tegevused täiskasvanuhariduse edendamiseks jm). 
 
Seminari lõppu kavandatud lauaaruteludele ei jäänud kahjuks paljud osavõtnutest. Kuid see-eest 
kohalejäänute ajurünnakud olid huvitavad ning edasiviivad.  
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Tegin ettepanekuid KOV ja täiskasvanuhariduse arendamise teemadel (KOV kui eeskuju näitajad, ühtse 
koolitusregistri loomine, koolitusinfo koondamine). Lisaks leidsin uusi koostööpartnereid, kes olid minu 
koolitusteemadest ja  edasisest koostööst huvitatud.  
 
Loometööna saan välja tuua enda kodulehe keskkonnas peetavat blogi (www.avamaailm.com), kus jagan 
oma teadmisi ja mõtteid enda koolituse teemadel (nt kuidas õppida keeli). 
Kirjutasin Äripäeva Kirjastusse ingliskeelse mäluraamatu tõlkimise soovil, samuti olen kontakti võtnud GO 
Travel ettevõttega, et kirjutada neile reisi- ja keeleteemalisi jutte. 
 
Olen rääkinud koolitusturu vajadustest erinevate tuttavatega, kes töötavad Töötukassas, Tartu Ülikoolis, 
turismiettevõtetes, SA Archimedes, Pärnu kolledži eakate ülikoolis. Samuti on koostööplaan tehtud 
Barcelona keeltekooliga Trans Word Idiomas (http://www.twidiomas.com/), et viia läbi koolitus 
õppimistehnikatest õpetajatele ja õppijatele. 

Viide 
tõendus-
materjalile 

http://www.twidiomas.com/ 
www.avamaailm.com 
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5.  Professionaalne enesearendamine 

5.1 Analüüsib ja hindab oma tegevust õppeprotsessis, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Õpetaja/koolitaja rollis pean enda tugevuseks kompetentsust oma koolitusteemades; sihikindlust, 
põhjalikkust, pideva õppimise vajadust; head õpetamise ja selgitamise oskust, kuulamisoskust, 
empaatilise kaasaelamise võimet; täpset ja selget eneseväljendust; olukorra ja õppijate tunnetuslikkust; 
loovust ja paindlikkust. Olen siiras ja entusiastlik. Jagan tunnustust ja inspireerin.  
 
Arenguvajadustena näen enesekindluse, enesekehtestamise arendamist; esinemisjulgusega lisatöö 
tegemist (suurema kuulajaskonna ees - alates 25 inimest), üldise professionaalsuse tõstmist 
täiskasvanute koolitajana, koostöö arendamist erinevates koostöövõrgustikes. Soovin arendada 
konfliktilahenduse ja läbirääkimiste oskust, tõsta stressitaluvust. Olen enesekriitiline ja nõudlik enda 
suhtes, sageli maksimalist - mis toob mõnikord kasu asemel kahju. Vajan enam tasakaalukust ja rahu 
säilitamist keerulistes või ootamatutes olukordades.  
 
Refleksiooni abil mõistan oma tegevust ja käitumist erinevates olukordades. Jälgin ja analüüsin enda 
õpetamistegevust. Teadvustan saadud kogemusi ja püüan muuta seda, mis vajab muutmist. Õppijate, 
kolleegide ja tuttavate kaudu saan väärtuslikku tagasisidet. Uued olukorrad võivad tuua välja 
avastushetki iseenda käitumise või oskuste kohta. Arendan ennast pidevalt ja loon uusi käitumisviise. 
Selleks saan abi erinevatest raamatutest, You-tube videotest, testidest, koolitustest jm. 
 
„See, mis asub meist tagapool ja see, mis asub meist eespool, on täiesti tühine võrreldes sellega, mis asub 
meie sees.“ Oliver Wendell Holmes  

Viide https://www.youtube.com/watch?v=i0a61wFaF8A 

http://www.avamaailm.com/
http://www.twidiomas.com/
http://www.twidiomas.com/
http://www.avamaailm.com/
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tõendus-
materjalile 
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5.2 Hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit, võtab kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja 
säilitamiseks. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Füüsiline seisund on mul enese hinnangul väga hea. Olen teotahteline ja aktiivne, panustan palju 
tervislikku eluviisi – s.o. igapäevane liikumine looduses, treeningud (jooksmine/suusatamine/rattasõit, 
hommikune võimlemine, karastamine, jooga). Mulle meeldib enda seatud treeningeesmärke järgida. 
Hommikused virgutused ja igapäevane liikumine annab energiat ning rõõmsat meelt terveks päevaks 
 
Vaimse ja emotsionaalse seisundi eest kannan hoolt pideva lugemisega (eneseabi raamatud, ilukirjandus, 
ajalugu, reise puudutav kirjandus). Pakun endale piisavalt puhkust taastumiseks. 
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Mulle on olulised pereväärtused – abikaasa ja kolm juba teismelise- ja noore täiskasvanueas last. 
Pereliikmed on mulle headeks partneriteks ja kaaslasteks.  
Teen jalutuskäike koeraga, väärtustan häid suhteid oma ema ja vendade ning sõpradega. Samas vajan 
sageli iseolemise hetki, kus soovin olla üksi oma mõtetega. Mediteerin, olen looduses või vaikuses, lasen 
loovatel hetkedel tulla - teen loovkirjutamist, harjutan kalligraafiat ja maalimist. 
 
Vaimu rikastan veel kultuuri ja kunsti kaudu (teater, kino, kontserdid, näitused). Käin palju reisimas. Reise 
iseloomustab spontaansus, suhtlus kohalikega, seikluslikkus, kultuurivahetus. 
 
Ühiskondlikult panustan vabatahtlikesse töödesse  (loomakaitse, Viljandi folk, talgud „Teeme ära“). Olen 
olnud rahvusvaheliste organisatsioonide liige (Couchsurfing, Workaway) üle 10 aasta. See on teisisõnu 
reisimine kodust lahkumata, sest oleme kodus võõrustanud reisiselle 27 erinevalt maalt. Ja mis on samuti 
üks minu koolituste teemadest  - nimega -  „Too maailm endale koju kätte“. 
 
Rasketel hetkedel leian head materjali eneseabi raamatutest, toetun sõpradele ja perekonnale.  
 
Vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis käivad käsikäes – jälgin tervisliku toitumise suundasid juba 
aastaid. 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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https://www.rahvaylikool.ee/kursus/2/301/1776/6731/too-maailm-endale-koju-katte-couchsurfing-koi 
 

5.3 Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanukoolituse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda 
arengu eest. 

Kompetentsi 
tõendamine 

Õppimine on mulle täiskasvanueas pidevat väljakutset, rõõmu ja rahuldust pakkunud. Enesearendamine 
ja elukestev õpe annab energiat, positiivset elutahet ja uusi ambitsioone. Viimastel aastatel harin end 
palju iseõppimise teel – näiteks raamatute kaudu. Laenutan raamatuid, palju ostan isiklikuks tarbeks, 
lisaks eestikeelsetele tellin raamatuid Amazon.com´i kaudu või laen neid internetist alla.  
 
Projektikoolitus OÜ 8-kuulisel täiskasvanute koolitamise kursusel käimine on avardanud märkimisväärselt 
täiskasvanuõppe maailma. See kõik on minu enese edasikoolitamise soovi süvendanud. Avastan aina uusi 
raamatuid, veebilehti, organisatsioonide tegevusi, millega soovin end kurssi viia.  Ootel seisvate nimekiri 
on juba üsna pikk. „Mida rohkem tead, seda enam tunned, kui vähe sa tead“ – minu arvates kehtib see 
levinud ütlus igasuguse õppimise kohta.  
 
Uurin erinevaid kursuseid ja võimalusel ka osalen (sõltuvalt raha- ja ajaressursist). Vaatan televisioonist 
neid saateid, mis on minu koolitusvaldkonna põhised (mälutehnikad, hispaaniakeelsed-, viimasel kahel 
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aastal  lisandunud itaalia- ja saksakeelsed programmid, dokumentaalfilmid, National Geographic kanal 
jm) 
 
Internetist loen mind inspireerivate koolitajate uudiskirju: Dominic Colenso, Peep Laja, Ruti Kannelmäe, 
TED-talks jm, Vabaharidusliidu tegevus. 
 
Ajalehes Postimees huvitavad mind arvamusküljed, poliitika ja hariduse olukord Eestis. 
 
Jälgin Haridus- ja teadusministeeriumi, Andrase, EASi, kohalike omavalitsuste tegevust, Euroopa 
täiskasvanuhariduse suundasid EPALE veebiplatvormi kaudu. 
  
Keeleõppe alaselt hoian end kursis uuenduslike teemadega keeleõppimise ja -õpetamise maailmas, 
jälgides  rahvusvaheliste võtmeorganisatsioonide tegevust - ICLLTL (International Conference on 
Linguistics, Language Teaching and Learning) ja Eaquals´ tegevused, mille eesmärgiks ja missiooniks on 
„Fostering excellence in language education across the world“ - ehk tugevdada keeleõppe alast haridust 
üle maailma.  
Eaquals´i korraldatud konverentsil (11.-13.aprill 2019) olin osalejana kirjas kuni märtsikuuni, kuid 
tühistasin osavõtu seoses kvalifikatsioonieksami toimumise tõttu samal ajaperioodil. 
Selle asemel kavatsen osaleda ICLLTL-i e-konverentsil (24.-25.apr 2019). 
Minu koolituse valdkonna alla kuulub ka  keeleõpe, mälu ja aju toimimine 

Viide 
tõendus-
materjalile 
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