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Väljaõppe käsiraamat
See on projektiperioodi jooksul koostatud üldine väljaõppe käsiraamat, mis peaks
olema aluseks ajaloolmälestiste ja varade säilitamise ja restaureerimise alase
hariduse ja väljaõppe andmisel. Partneriikide märkused on esitatud lähtuvalt iga
õppekeskuse tingimustest ja nõuetest lähtuvalt ning neid võib leida iga alloleva
peatüki järelt.

Väljaõppe käsiraamat “Haridus ja täiendharidus”
Järgnevad peatükid kirjeldavad organisatsiooni struktuuri, meeskonna valimist,
osalejate ja klientidega arvestamist, nendega suhtlemist, tulemuste hindamist. See
hõlmab

kõiki

õppekeskuste

osalemissertifikaadiga,

teenused:

rahaliselt

väljaõpet

toetatud

kvalifikatsioonisertifikaadiga,

koolitusi

ja

teisi

tööturu

aktiviseerimisvahendeid.

Olemasolevaid erinevusi ja lahknevusi riikide kaupa on käsitletud eraldi igas
peatükis.
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Organisatsioon
Õppekava
 Õppe sisu arendamine peale juhatusega konsulteerimist
 Sisu, meetodite, sihtgrupile vastava andmekandja, turusituatsiooni, võimalike
klientide ja sponsorite kirjeldamine
 Õppe praktiliste osade ja sisu, kasutatavate meetodite, ressursside ja
õpetajate meeskonna kindlaksmääramine

Tavapäraselt koostatakse

õppekava

iga

õppekeskuse

planeerimisprotseduuri

jooksul. Juba kursuse sisu arendamise ajal võetakse õppekava teemade puhul
arvesse juhtimis- ja finatsküsimusi ning kogu tegevus on kohe koordineeritud
õppekeskuse finantsjuhtimisega.

Õppekava tähendab sisu, meetodite ja sihtgrupile vastava andmekandja kirjeldust.
Lisaks tuleb arvestada turusituatsiooni, sotsiaal-poliitilist keskkonda, võimalikke
kliente ja rahastamispoliitikaid. Planeerida tuleb ka korraldusi praktiliste väljaõppe
etappideks ning tulemuste hindamiseks. Määratakse kindlaks sisu, kohaldatavad
meetodid, ressursid ja ning nende edasiandmiseks vajalik personal.

Välisklientide ja / või nende poolt rahastatud projektide puhul koordineeritakse
õppekava nendega. Vastutav isik on õppeasutuse juht.
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Planeerimine
 Õppekava ja planeerimine on üks tervik
 Seminaride

organiseerimine

ja

ettevalmistamine

(varustuse,

materjali,

ruumide, õpetajate ja võimalike partnerite organiseerimine)
Nagu märgitud eespool, peatükis “Õppekava”, käsitleb õppekeskus õppekava ja
õppe

planeerimist

ühe

tervikuna.

Planeerimine

tõhustab

projektiperioodi

ettevalmistavat osa. Õppekeskuse jaoks tähendab see varustuse, materjalide,
seadmete, meeskonna ja võimalike partnerite tarbeks lõplikku koordineerimist. See
hõlmab ka osalejaid või võimalikke kliente. Vastutav on õppekeskuse juht ja tema
meeskond.

Kulud / hinnad
 Ruumide, teiste kindlate kulude ning ka seminari kulude (õpetajate tasud,
mtaerjal jms) arvutamine
 Lõplik kuluarvestus pärast seminari

Kuluarvestus tehakse õppekeskuse administratsiooni poolt. See hõlmab nii tema
enda teenused, kui ka teenuseid välisklientidele ja toetustega rahastatud teenuseid.
Õppekeskuse juht võtab arvestustes arvesse ka tööturuprojekte. Õppekeskuse nö
ettevalmistatud põhjades peaks juba olema valmiskujul olemas ruumide hinnakirjad.
Need töötatakse välja juhatuse poolt, täiendatakse iga-aastaselt ja kooskõlastatakse
igaks uueks tegevusaastaks.

Lisaks tuleb projekti kogukulude arvestamiseks liita sellesse ka organisatsiooni
püsikulud ning muud kursusega seotud kulud.Toetustega rahastatud projektide puhul
tuleb arvesse võtta fondide kehtestatud nõudeid ning klientide või osalejate vastavust
nende nõuetele. Projekti lõpus tehtav järelarvestus on üks osa projekti läbiviimisest.
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Testimine
 Seminari esimene läbiviimine selle sisu, meetodite ja kulude kontrollimiseks

Testimine tähendab töötoa piltootprojekti läbiviimist. Iga projekti planeerimisel,
elluviimisel ja hindamisel võetakse eriti arvesse selle sisu, meetodeid ja üldist raami,
aga ka kulusid ja sissetulekuid. Testimist dokumenteeritakse ainult siis kui
muudatused õppekavas ja planeeritud dokumentides mõjutavad üldist projekti
läbiviimist.

Riikidele omased tingimused ja nõuded

SEND/Itaalia
 Sihtgrupi väljaõppevajaduste kaardistamine
 Kohalike toetajate võrgustiku loomine
 Väljaõppe struktuuri määramine
 Logistika planeerimine
 Sissetulevate lähetuste organiseerimine
 Kuluarvestus

Kursuse struktuur
 temaatilised seminarid
 õppekülastused õppehoonetesse
 õppekülastused

erialaselt

olulistes

paikades

(koolid,

ülikoolid,

mittetulundusühingud, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, avaliku
võimu asutused jms kus spetsialistide, tehnilise ja teoreetilise kogemuse abil
saab näha nii häid kui halbu näiteid)


ettevõtete külastused

 õppekonverentsid
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 Prpfessionaalne väljaõpe ( töötoad õpilastele (91 tundi)
Õppematerial
 Sissejuhatav infomaterjal külastatavate ajalooliste / sotsiaalste objektide kohta
 Infolehed metoodikate, tehnikate ja materjalide kohta külastuskohtades
 Voldikud temaatiliste seminaride kohta

Istanbul MEM/Türgi
Õppekava ja planeerimine
Töötubade sisu määratakse järgmiste asjaolude põhjal:
 Sektoripõhiselt saadud väljaõppevajadused
 Töötajad, kes praktiseerivad neile sobivatel kohtadel on oskuste arendamiseks
 Parem tööhõive huvides korraldatavad kutsehariduslikud töötoad
 Töötubades antakse teoreetilist õpet koos praktiliste oskustega
 Lisaks teoreetilistele ja praktilistele kursustele toimuvad ka muud kursused
nagu töökaitse, töötervishoid, inimsuhted ja ettevõtlus
 Sõltuvalt väljaõppe sisust leidub meie koolis ka sobivaid töötubade keskkondi.
Pakume õpilastele ka vastavaid väljaõppematerjale ning juhendame õpetajaid
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Kulud / hinnad
Töötoa hinnad määratakse vastavalt sisule, kestvusele ja osavõtjate arvule.

Testimine
Enne töötubade läbiviimist peavad olema kõik ettevalmistavad tegevused tehtud.
Eelnevalt valmistatakse ette näidismaterjalid ja õpidokumendid.

Meeskond
Kompetents täiskasvanuhariduses
 Meeskond ja iseseisvad õpetajad
 Õpetajate valimine vastavalt professionaalsele, didaktilise ja metoodilisele aga
sotsiaalsele ja kommunikatiivsele kompetentsile
 Õpetajate kvalifikatsioon ja nende kutsetunnistused
 Soovitused spetsialistidelt ja juhtorganitelt
 Professionaalne kompetents kui peakriteerium
 Esimese seminari järgselt õpetajate professionaalse kompetentsi hindamine

Õppekeskustesse on juhendajateks võetud tavaliselt iseseisvad õpetajad. Üldiselt
tegutsevad ka personali liikmed, töötajatest kuni juhini õpetajatena. Õppekeskustes
valitakse juhendajad vastavalt nende professionaalsele, haridus-metoodilisele ja
sotsiaal-kommunikatiivsele

kompetentsile.

Arvesse

võetakse

nii

omandatud

kvalifikatsiooni ja soovitusi spetsialistidelt ja juhtidelt kui ka professionaalset
kompetentsi kinnitavad kutsetunnistused. Didaktilise ja metodoloogilise kompetentsi
kinnituseks tuleb esitada täiendhariduse omandamist tõendavad dokumendid.

Vastavalt õppekeskuse eesmärkidele lähtub valik peamiselt professionaalsest
kompetentsist. .Hinnastamine põhineb esimesel seminaril ja läbiviidud hindamisel.
Tulemusi analüüsivad vastava valdkonna õpetajad. Anded on konfidentsiaalsed ja ei
kuulu pikaajalisele säilitamisele.
9

10

Väljaõppe käsiraamat

Riikidele omased tingimused ja nõuded

SEND/Itaalia
Organiseerimismeeskond
 Väljaõppe koordinaator
 Õppekontor

Juhendajad
 Huvirühmad
 Akadeemikud
 Vastava ala professionaalid ja spetsialistid
 Võtmeisikud

Lisakompetentsid
Lähetusgrupi keelte valdamine või viipekeele või tõlgikvalifikatsioon.

Istanbul MEM/Türgi
Üldiselt vastutavad töötubade eest koolis töötavad õpetajad aga samuti ka
In general, teachers working at the school take charge in workshops. Also insenerid,
arhitektid ja juhendajad.
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Osalejad / kliendid
Osalemine
 Osalejate soovide järgi töötubade sisu muutmine on võimalik ainult piiratud
ulatuses
 Siiski tuleb osalejate teatud erihuvisid arvestada
 Osalejate huvi põhjal on võimalik korraldada lisa- ja täiendõpe

Õppekeskusse planeeritud töötuba toimub tervikõppekava raames koos järgneva
kollegiaalse hindamisega, mis tähendab et õppekavasse saab osalejate soovide
kohaselt teha ainult minimaalselt muudatusi. Siiski tuleb lähtuvalt projekti
hindamisest arvestada võimalikult palju osalejate soove õppe ülesehituse ja
metoodika kohta. Suurema huvi korral tuleb korraldada spetsialiseeritud või
täiendkursusi.

Kui õppe sisu vastu tuntakse korduvalt huvi, võivad küsimused olla hõlmatud
õppekavva pärast konsulteerimist spetsialistide, klientide või õpetajatega. Kui
seminare korraldatakse võimalikele klientidele, siis kursuse sisu, õpetajate ja
seminariruumide nõuded määratakse vastavalt klientide konkreetsetele vajadustele.

Alustamine
 Sisus keskendumine enam praktilistele küsimustele
 Kui vajalik, siis olukorra arutelu väiksemas osalejate grupis
 Õppekava planeerimisel seminari sisu, õpetajate ning töötoa ja seminari
ruumide vajadustega arvestamine
 Ruumide ja töötoa varustuses võimalike muudatuste hinnaga arvestamine
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Kuna

töötoa

teemad

on

orienteeritud

praktilisele

sisule,

otsustatakse

õppijate/õpetajate suhe juhendmaterjali põhjal. Osalejate soove saab arvestada
seminari metodoloogikas ja didaktikas viisil, nagu on kirjeldatud osas “Osalemine”.
Õppekava saab seejärel kohandada peale konsulteerimist õpetajaga ning sellele
järgneva õpetuse sisu või metoodika muutmisega või siis õpetaja vahetamisega.
Algne plaan arutatakse seejärel läbi osalejate väikeses ringis või siis hinnatakse
seda projekti enda käigus, nagu kirjeldatud osas “Osalemine”.

Üldiselt aga on kursuse sisu, õpetajate, ruumide jms nõuded määratud õppekava
algsel planeerimisel. Juhul kui töötoa või seminariruumide varustuse osas tehakse
muudatusi, tuleb arvesse võtta eelarve raame.

Riikidele omased tingimused ja nõuded

SEND/Itaalia
Sihtgrupp
 Kõrgemat haridust omandavad õpilased
 Valdkonnas töötavad professionaalid
 Välislähetuste kaudu saabunud õpilased või töötajad

Istanbul MEM/Türgi
 Uued kursused käivitatakse ainult osalejate soovil.
 Igas töötoas töötab üks õpetaja 8 osalejaga. Õpetajate arvu kriteeriumid
määrab Haridusministeerium.
 Kursuse pikkus sõltub osalejate profiilist. Näiteks valdkonna professionaalid
osalevad umbes 60-80 tundi kestvatel kursustel. Eelneva selle valdkonna
töökogemusete osalejate puhul on kursuse pikkus 340 tundi.
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Kommunikatsioon
Õppeprotsessi järelevalve
 Õpetaja toetab õppijaid
 Iga osaleja hindamine ja orienteerumine vastavalt kursuse eesmärgile
 Täiendavad abivahendid üksikutele osalejatele või gruppidele on võimalikud
pärast konsulteerimist õppekeskusega

Otsene õppeabi sotsiaaltöötaja poolt on võimalik ainult siis, kui selleks on olemas
eelarvelised vahendid. Siiski on pikaajalistele õppijatele võimalik toetavat õpiabi anda
õpetaja või juhendaja poolt. Ta võib parimal moel läheneda õppija vajadustele ja
keskenduda
õpikeskusega

spetsiaalsete
üksikisikute

õpieesmärkidele.
ja

gruppide

Seejärel

jaoks

on

töötada

võimalik
välja

koostööas

lisavõimalusi

enesetäiendamiseks (kirjeldatud osas “Osalemine”). Vestluste sisu ei säilitata
andmekaitse põhjustel.

Osalejate toetamine
 Toetamine individuaalselt ja nii kiiresti kui võimalik, vastavalt probleemidele ja
küsimustele
 Lahenda osalejate jaoks huvipakkuvaid probleeme kohe enne või pärast
kursust

Osalejate toetamine on eelnevalt kokku lepitud ja ellu viidud individuaalselt nii
koheselt, vastavalt esile kerkinud probleemile. Selle eest vastutavad kõik õpikeskuse
töötajad. Osalejate küsimustele pööratakse individuaalset tähelepeanu. Küsimustele,
mis on olulised kõigile osalejatele, vastatakse nii kiiresti kui võimalik enne või pärast
õpitundi. Kui vaja suunatakse õpilane kompetentse spetsialisti juurde. Õpikeskus
annab oluliste kontaktide meiliaadressid ja telefoninumbrid. Vestlusi ei salvestata
andmekaitse põhjustel.
13
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Riikidele omased tingimused ja nõuded

SEND/Itaalia
 Osalejatele avalik kutse
 Tehtud tööde kataloogi koostamine
 Kajastamine konverentsil

Istanbul MEM/Türgi
Kursusel jälgitakse osalejate huvi: iga õppe ajal osalevad õpilased individuaalses
praktilises töös. Sel moel saab jälgida nende praktilist progressi. Lisaks
individuaalsele tööle järgitakse ka osalust meeskonnatöös.

Kõigile osalejate poolt kursustel esitatud küsimustele vastatakse. Kõik osalejate poolt
praktilise töö ajal tehtud vead parandatakse. Korratakse, kuni pole kindel, et kõik
osalejad on teema selgeks saanud ja lõpetanud oma praktilise töö.

Üldised nõuded
Õpetamise ja õppimise keskkond
 Õpikeskkonna individuaalne kirjeldus
 Üksikute oskuste kohta eraldi töötoad
 Võimalused hoiustada material, masinaid, tööriistu jms
 Inimesed, kes ei osale töötoas, saavad rentida töötuba
 Sanitaarvõimalused
 Suupisted vaheaegadeks
 Seminariruumid vajaliku esitlustehnikaga
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 Varustus vastab töökohale esitatud seaduslikele nõuetele
 Töötubasid kontrollib regulaarselt vastav komisjon

Õppekeskuses, mis on mõeldud praktiliseks väljaõppeks on valmis seatud
spetsiaalselt

varustatut

töötoad.Töötubades

on

sobivad

ruumid

materjalide

hoidmiseks, masinate ja tööriistade jaoks ning samuti esitlustehnika. Töötubasid
saab kasutada samuti täiskasvanuõppeks ja noorteprojektideks.

Tualetid ja riietusruumid on mõlemale sugupoolele saadavad. Tagatud on vaheajal
suupistete ja joogi pakkumine. Olemasolevad konverentsiruumid on varustatud
vastava esitlustehnikaga. Ruume saab ka nö välisklientidele välja rentida. Töötoa
varustatuse aluseks on tavalised õigusaktidest tulenevad nõuded taolistele
töökohtadele. Töötoad toimuvad ajaloolistes, muinsuskaitse alla olevates hoonetes.
Arvesse

võetakse

ka

muinsuskaitselisi

nõudeid

hoonete

säilitamise

ja

restaureerimise kohta. Õppekeskuse töötubasid kontrollivad üldkorras tervisekaitse
ja töökaitse ametnikud.

Nõuded töötubadele
 Nõuete kirjeldamine koostöös vastava vastutava isikuga, samuti dokumentide
nimetamine (inventeerimisnimekiri, evakueerimisskeem jms).

Nõuded käsitööoskuste kaupa
 Inventeerimisnimekiri: toolaudade, töötoolide, tööriistade arv, ligipääs elektrile,
tööpinnad, tööriistad
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Nõuded vastavalt osalejate arvule
 Semminariruumide mõõdud sõltuvalt osalejate arvust
 Tööriistade arve osalejate kohta
 Tööpindade arv ja mõõdud osalejate või nende gruppide kaupa

Nõuded eletri- ja veevaruste kohaselt
 Veetarve vastavalt meeskonna suurusele
 Valgus osalejate ja meeskonna vajaduste kohaselt
 Elektrivarustus osalejate ja meeskonna vajaduste kohaselt
 Tehniline varustus esitluste jaoks
 Küte meeskonna vajaduste järgi

Nõuded turvanõuete kohaselt
 Esmaabi vahendid
 Käsitööriistade eelnev kontroll
 Fikseeritud tööriistade eelnev kontroll
 Töökaitsenõuete kontroll

Sotsiaalsed nõuded
 Piisav ruumiga varustatus
 Riietusruumid
 Suupistete ruum
 Parkimisala
 Majutus
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Seminariruumid - nõuded

Nõuded varustuse kohaselt
 Töölauad/toolid
 Ligipääs esitlusvahenditele
 Esitlusvahendite õige valik
 Ekraan
 Tahvlid, pabertahvlid
 Elektriühendused
 Tööpinnad

Nõuded vastavalt osalejate arvule
 Seminariruumide mõõdud
 Laudade, toolide arv
 Ruumide

kohandamise

võimalus

vastavalt

osalejate

või

arvule/suurusele
 Tööpindade arv vastavalt osalejatele

Nõuded vastavalt elektri jms-ga varustatusele
 vesi
 valgus
 elekter
 esitlustehnika
 küte

17
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Nõuded vastavalt turvanõuetele
 Esmaabi vahendid
 Varuväljapääs
 Töökaitse nõuded

Sotsiaalsed nõuded
 Piisav ruum
 Riietusruumid
 Suupistete ruumid
 Parkimisala

Riikidele omased tingimused ja nõuded

Istanbul MEM/Türgi
Tagatud peab olema see, et õpitubade ajal oleks piisavalt ruumi materjalide ja
tööriistade hoidmiseks.

Töötubade nõuded
Ühe õpitoa maksimaalne õpilaste arv on 24. Üks tööpind 4 osaleja kohta ning iga
osaleja peab saama kasutada kõiki töötoas kasutatavaid tööriistu.
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Väljaõppe käsiraamat

Turvanõuded
 Esmaabi komplekt
 Individuaalse kaitse vahendid
 silmade kaitse
 tööriided
 tööjalatsid

Sotsiaalsed nõuded
Osalejatele peab võimaldama koha suupisteteks või lihtsalt puhkamiseks. Lisaks
töötamisele võib planeerida ka sotsiaalseid tegevusi nagu teater, piknik jms.

Hindamine
Õpetamine ja õppimine – seda peegeldavad hindamismeetodid
 Alles pärast seminari toimumist
 Oluline, et hinnata osalejate rahulolu ja otsustada seminaride kordamist
 Küsitlus töötoa lõpus, järgnevad õpitegevused, uued õpetajad
 Hindamise analüüs meeskonna koosolekutel
 Õppekava ja programme muudatused kui vajalik
 Dokumenteerimine ainult muudatuste korral

Hindamisel on suur tähtsus määramaks osalejate ja/või klientide rahulolu ja
otsustamaks töötubade kordamist. Küsitlused korraldatakse töötubade lõpus või
juhul, kui on kasutatud uusi õpetajaid. Hindamise analüüs toimub õppekeskuses
meeskonna

koosoleku

osana.

Kui

vaja,

siis

õppekava

ja/või

programm

kohandatakse. Hindamist dokumenteeritakse ainult siis, kui sellega kaasnevad
muudatused.
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Riikidele omased tingimused ja nõuded

SEND/Itaalia
Fookusgrupp

Istanbul MEM/Türgi
Peale töötubade lõppu kogutakse osalejatelt tagasisidet väljaõppe koha, väljaõppe
sisu, praktilise töö ja töötoa üldise edukuse kohta. Iga puudujääk tuleb koheselt tasa
teha. Juhendajate meeskond peab tulema kokku ja korraldama hindamiskoosoleku
ning genereerima koondhinnangu. Nad peavad neutraalselt hindama kursust, et kas
sellega täidetud plaani või mitte. Samuti peavad nad alustama järgmiste kursuste
planeerimist.

Märkus
See väljaanne peegeldab ainult selle autorite vaateid – Ühendus ei ole mingilgi viisil
vastutav siin kasutatud materjali eest.

Trebsen, Märts 2012

20

