
 

Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks? 

27. aprillil 2022, Tartus (Erinevate Tubade Klubis)

 

Head  

õpetajad, koolitajad ja 

spetsialistid, ootame 

teid seminarile … 



Elukestev õpe ei ole enam uudissõna. Täiskasvanud õpivad üha usinamalt, seda eriti Eestis, 

kuid ka Euroopa Liidus laiemalt! Kuigi liikmesriigiti on statistika väga erinev, on selge, et ilma 

pideva enesetäiendamiseta on keeruline vastu astuda 

üha tempokamatele ja keerukamatele muutustele 

meie töö- ja igapäevaelus.  

Kas teadsid, et juba ca 30% Eesti kõrgkoolide 

õppijatest on just täiskasvanud õppijad (ehk 30+ 

vanuses)? Ja et kutsehariduses küündib see 

number juba 40%-ni (25+ vanuses)? Täiskasvanud õpivad üha rohkem ja uuesti nii 

kõrg- ja/või kutsehariduskeskustes või leiavad tee tagasi lõpetamata põhi-

/keskhariduse juurde – see kõik on muutmas formaalhariduse nägu. Kuidas mõjutab 

see koolides töötavaid õpetajaid, kelle klassi- või seminariruum täitub nüüd juba 

suures osas täiskasvanud õppijatest? Kas oleme selle enda jaoks nii koolipidaja, 

haridusasutuse kui ka õpetaja vaatest läbi mõtisklenud? 

Sellel mündil on veel teine pool. Mitte kõik täiskasvanud ei leia nii kergesti teed 

õppimise juurde. Õpivad rohkem need, kes on harjunud õppima ja kelle haridustase 

on kõrgem. Sestap seisavad nii Eesti kui ka paljud teised Euroopa Liidu liikmed 

väljakutse ees, kuidas toetada just madala haridustaseme ja/või aegunud oskustega 

täiskasvanud õppijad, keda on keeruline õppesse saada. Kui tavapäraselt tahame 

täiskasvanud õppijatest mõelda kui ennastjuhtivatest, seega hästi motiveeritud ja 

aktiivsetest õppijatest, siis mis juhtub, kui klassi- või seminariruumis on täiskasvanud, 

kelle õpimotivatsioon on madal ja õpihoiak negatiivne? Kes ei pruugigi ise uskuda, et 

õppimisega hakkama saavad, rääkimata siis veel sellest, et õppimine teeb õnnelikuks?   

Seminaril toimub ka praktiline töötuba, mis pakub õpetajatele/koolitajatele teadmisi ja 

tööriistu, et tulla paremini toime keeruliste olukordadega õppeprotsessis ja suhete loomisel õppijatega. Võimalik on osaleda 

samateemalises töötoas, kas eesti või ingliskeelsel juhendamisel. Juttu tuleb ka e-õppest, sest ei saa me üle ega ümber, et ka 

veebipõhine õpe vajab selles kontekstis mõtestamist. 

 

 

 
 

Lõpuseminar toimub Erasmus+ 

strateegilise koostööprojekti 

„Efficiency in adult learning and 

training“ raames.  

 

Projektis osalesid partnerid nii 

Eestist, Lätist ja Slovakkiast.  

 

 

 

 
 

 

Seminari eesmärk 

 

Kutsume teid kaasa mõtlema 

täiskasvanud õppijaskonna 

eripäradest ja sellest, mida on veel 

vaja teada õpiedukuse laiemast 

kontekstist, et toetada täiskasvanud 

õppijaid, sh iseäranis neid, kelle 

õpimotivatsioon ei pruugi olla nii 

kõrge ja õpihoiak nii positiivne. 

Teisisõnu, millist vundamenti 

vajame täiskasvanute õppimise 

toetamiseks? 

 



Ajakava* 

12.00 - 12.30 Kogunemine. Kohv ja toekad ampsud 
12.30 - 12.45 Sissejuhatus päeva!  
12.45 - 13.30 Täiskasvanud õppijaskond – kellest me räägime?  

(Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu, OÜ Kasvulava)  
                      Tutvustame ka Erasmus+ projekti „Efficiency in adult learning and training“ tulemusi. 
13.30 - 14.00 Ettekanne:  

Õpiedukuse laiem kontekst – mida täiskasvanute koolitaja/õpetaja võiks õppija 
tulemuslikkust mõjutavatest teguritest veel teada?  

                      (Kiira Järv, kliiniline psühholoog ja pereterapeut, Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus) 
14.00 - 14.20 Kohvipaus  
14.20 - 15.50 Töötoad: Keerulised olukorrad õpetaja/koolitaja töös – targad valikud 

• eesti keeles – Julia Laanemets, OÜ Julia Laanemetsa Erapraksis 
• inglise keeles – Kristel Jalak, DevelopDesign® 

                       

                        Töötoas käsitleme õpetaja ja koolitaja töös ettetulevaid keerulisi olukordi, kus võivad käivituda 
impulsiivsed või emotsionaalselt laetud käitumismustrid, mis aga õppijat harva toetavad. 
Uurime ja harjutame koos, millised võiksid olla mõjusamad lähenemised ja kuidas enda 
automaatikat ümber programmeerida. 

  

15.50 - 16.00 Sirutus ja kogunemine ühte ruumi  
 16.00 - 16.30 Ettekanne: Learning in the digital environment – the main challenges and the best 

solutions**, Ieva Veidemane  
16.30 - 16.45 Kokkuvõte 

*Programmis võib tekkida muudatusi 
** Ettekandele tagatakse tõlge  



Praktilisest 

• Ootame seminarile … 

 

✓ täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja mittestatsionaarset õpet pakkuvate 

koolide õpetajaid/tugispetsialiste;  

✓ koolitajaid ja spetsialiste, kes puutuvad enda igapäevatöös kokku täiskasvanud õppijatega, sh 

madala haridustasemega ja/või aegunud oskustega täiskasvanute nõustamise või 

koolitamisega;  

✓ praktikuid ja teemahuvilisi. 

     Seminaril osalevad ka õpetajad/koolitajad Lätist ja Slovakkiast!  

• Töökeel on eesti keel, kuid võimalik on osaleda ka ingliskeelses töötoas.  

• Registreeri hiljemalt 20. aprilliks siin! Osalemine on tasuta!  

• Tartu Erinevate Tubade Klubi asub aadressil Kastani 42. 

• Jaga julgesti meie kutset!      

 

 

 

 

Projekt „Efficiency in adult learning and training“ on rahastatud Euroopa Komisjoni 

programmi „Erasmus+“ raames.  

https://forms.gle/ULfGKjTdxPoEreof6
https://tartuetk.ee/

