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Mis oli ja mis on täiskasvanute 

koolitus? 
 

Tasemekoolitus 
 

Täienduskoolitus 
 

Vabahariduslik koolitus 

 

Tasemeõpe 
 

Täienduskoolitus 



Üks olulisemaid muudatusi 

 

Paljude koolituste puhul kaob senine  

loakohustus ja asendub majandustegevuse teate 

esitamise võimalusega. 
 

Tegevusluba peavad taotlema koolitused 

mootorsõidukijuhtidele, vedurijuhtidele, 

turvatöötajatele ja need, mis lõpevad eesti keele 

tasemeeksamiga.             

                                   MIKS? 



Kui kaua kehtivad vanad load? 

Kuni 30. juuni 2016. a 
 

Varasem loakohustus ja lisandunud 

teatamiskohustus  

(majandustegevusteade ja õppekavad) ei ole 

edaspidi seotud koolituse mahuga (varem oli see 

120 tundi või 6 kuud aastas). 
 



MIDA on oluline teada? 

 

Tegevusluba või majandustegevusteade tagab 

õiguse: 

saada õppepuhkust 

korraldada töötukassa rahastatavaid kursuseid 

osaleda riigihangetel 

osaleda KOVi hangetel 

osaleda struktuurifondide rahastusega 

projektides 



Mida TäKS muudab? 

Ühtlustatakse nõuded täienduskoolitusasutustele, 

sõltumata nende omandivormist. 

Õppekavadele esitatavad nõuded ühtlustatakse, 

et tagada koolituse sisu ja tingimuste arusaadavus 

õppijatele (osaleja saab võrrelda ja otsustada); 

need peavad olema avalikustatud kodulehel. 

Õppekavad on väljundipõhised, et oleks selge, 

milliseid kompetentse koolitusel omandatakse. 



KOMPETENTSUSEST 

 

Kompetents on teataval alal edu tagav tegevus seda 
kirjeldavate jälgitavate ja mõõdetavate 
kriteeriumidega. 
Kompetentsi kriteeriumid  (oodatavad õpiväljundid) 
kui selle tegevuse tulemust mõõdetavate tunnuste 
kogum.  
Kompetentsus on edukaks kutsetegevuseks vajalik 
teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum. 



PÄDEVUSEST 

 

Pädevus – tõendatud suutlikkus kasutada teadmisi ja 
oskusi ning individuaalset, sotsiaalset ja/või 
metoodilist võimekust töö- või õppeolukordades ja 
erialases arengus.   

 

Seega on kursuse lõpul vajalik  väljastada tõend, 
tunnistus, diplom, sertifikaat, litsents ehk teiste 
sõnadega pädevustunnistus. 
 

 



Pädevustunnistuse sisu 

Tõend – antakse osalejale juhul, kui koolituse 

käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist või 

õppija ei saavutanud neid. 

Tunnistus antakse õpiväljundite saavutamisel, 

mis on õppekavas kirjeldatud miinimumtase.  

Kui õppekava on seotud kutseala kompetentside 

omandamisega, tuleb märkida kutsestandard ja 

õppekavarühm 



Abimaterjalid 

Sõiduõpetaja koolitus, tööharjutuse juhendaja 

koolitus, praktikajuhendaja koolitus, koolitaja 

koolitus  - on õppekavarühm  146 Kutseõpetaja 

koolitus 
https://www.hm.ee/sites/default/files/kasiraamat_oppekavaruhmad.pdf 

 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_

koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/juhend_valjundipohise_oppekava_koostam

iseks.pdf 



MIS MÕTE SELLEL KÕIGEL ON? 

 

Korrastada ja teha läbipaistvaks ning kergelt 

mõistetavaks erinevate  koolituste sisu ja vorm 

Arendada edasi 2009 aastal jõustunud VÕTA 

süsteemi reaalsuses 

Rakendada EHIS-e abil ühtset süsteemi 

aruandluses (Eesti Hariduse Infosüsteem) 

......? 


