Koolitus „VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale“
Haridus- ja Teadusministeerium koostoos koolituskeskusega Kolm Talenti (Kolm Talenti
OÜ) korraldab koolituse "VOTA uldpo! himo! tted, kvaliteet ja protsess hindajale“. Koolituse
eesmargiks on, et koolituse labinu oskab kvaiteetselt ning sobivaid hindamismeetodeid
kasutades hinnata VOTA taotlusi.
Sihtgrupp
Opetajad ja o! ppejo! ud vo! i teised tasemeo! ppeasutuste spetsialistid,
kelle ulesandeks on VOTA taotluste hindamine vo! i VOTA protsessi koordineerimine.
Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi, mis toimub uhe kahepaevase moodulina.
Õppegrupi
nimetus

Toimumisaeg
19.-20.
september 2018

Tallinna grupp

Registreerumine
avatud kuni 5.
september
08.-09. oktoober
2018

Parnu grupp

Ida-Virumaa
grupp
Tartu grupp

Registreerumine
avatud kuni 24.
september
22.-23. oktoober
2018
Registreerumine
avatud kuni 8.
oktoober
29.-30. oktoober
2018
Registreerumine
avatud kuni 15.
oktoober

Toimumiskoht

Koolitaja
Einike Pilli

Tallink SPA & Conference Hotel.
Sadama 11a, Tallinn.

Estonia Resort Hotel & Spa.
A.H. Tammsaare 4a/6, Parnu.

Marin
Johnson

Einike Pilli
Toila SPA Hotell.
Ranna 12, Toila, Ida-Virumaa

Einike Pilli
V Spaahotell ja Konverentsikeskus.
Riia 2, Tartu.

Õpiväljundid
Koolituse labinud osaleja:


Mo! istab VOTA po! himo! tteid ja protsessi, VOTA protsessi osapoolte rolle ja vastutust ning
teeb koostood protsessi teiste osapooltega
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Tunneb valjundipo! hise o! ppekava olemust ning kogemusest o! pitu hindamise po! himo! tteid



Jargib hindamisel VOTA hindamise po! himo! tteid



Rakendab hindamisel erinevaid VOTA hindamismeetodeid



Tuvastab ja oskab vahendada riske, mis vo! ivad mo! jutada VOTA hindamise kvaliteeti

Õppe ülesehitus ja õppemeetodite valik lahtub o! ppekava o! pivaljunditest ning
taiskasvanukoolituse po! himo! tetest, vo! imaldades o! ppijal olla ise aktiivne uute teadmiste,
oskuste looja ning omandada o! pivaljundid. Et o! ppe eesmargiks on oskuste omandamine ja
kasutamine praktikas, siis on peamisteks o! ppemeetoditeks kaasavate miniloengute ja
arutelude ko! rval praktikumid, simulatsioonid ning tood naidetega praktikast.
Eeltöö õppijatele
Oppijal on palutud tuua kaasa uks oma o! ppeasutuses enim VOTA taotlemisel kusimusi
tekitav o! ppetervik (o! ppeaine, moodul vm) koos o! pivaljunditega ja kui vo! imalik, siis mo! ne
senini esitatud anonuumse taotlusega. Teine, lisavo! imalus: mo! elda uhele tasemeo! ppe
tervikule, mille kohta tahaksite ise taotluse esitada. Tuua kaasa selle formaalsed andmed, sh
o! pivaljundid.
Koolituse läbimine
Koolituse o! pivaljundite omandamine on to! endatud ja osalejale väljastatakse tunnistus,
kui o! ppija on osalenud vahemalt 12 kontakttunnis (16st) ning teinud nii enda VOTA taotluse
kui hinnanud kaaso! ppija taotlust.
Registreerumine koolitusele ja korralduslik info
Koolitusel osalemise eelduseks on kuulumine sihtgruppi ning registreerimisvormi taitmine
hiljemalt 14 päeva enne koolituse toimumisaega.
Registreerimisvorm on leitav siit
Osalemine koolitusel on o! ppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja
toitlustusega seotud kulud. Transpordikulusid osalejatele korraldaja poolt ei huvitata.
Koolitusest loobumisest tuleb teatada hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust:
sigrid.aruvali@innowise.ee|55541081
Tapsem info koolituse ja selle korralduse kohta:
Mai Timmi (HTM programmi konsultant arendustegevustes) mai.timmi@hm.ee|51941537
Sigrid Aruvali (Kolm Talenti OÜ VOTA koolituste koordinaator) sigrid.aruvali@innowise.ee|
55541081

Õppekava
Oppekavaruhm: kasvatusteadused
I o! ppepaev
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VOTA ja valjundipo! hise o! ppekava po! himo! tted.



VOTA protsess ja osapoolte rollid. Erinevate tasemeo! ppeasutuste protsesside
skemaatiline vo! rdlus.



Kogemusest o! pitu hindamine ja selle arvestamine VOTA hindamisel.

II o! ppepaev



VOTA hindamismeetodid ja to! endusmaterjalid: erinevused ja sarnasused.



Opivaljundite, hindamismeetodite, to! endusmaterjalide seostamine.



Praktikum (taotluste hindamine ja tagasisidestamine; komisjoni simulatsioon ja
hindamise hindamine)



VOTA hindamise kvaliteet, kvaliteediriskid ja nende vahendamise vo! imalused.

Koolitajate tutvustus
Einike Pilli, PhD, on koolitaja, arendaja, konsultant, o! ppejo! ud ning Ko! rgema Üsuteadusliku
Seminari rektor. Einike on olnud eksperdiks po! hikooli ja gumnaasiumi riiklike o! ppekavade,
mitmete kutseo! ppe ning ko! rgkoolide o! ppekavade arendamisel. Ta on avaldanud o! ppe- ja
juhendmaterjale VOTA, o! ppekavaarenduse ja valjundipo! hise hindamise teemal ning viinud
nendes valdkondades labi arvukalt koolitusi.

Einike Pilli
Marin Johnson on haridusteaduste magister andragoogikas, Tallinna Ülikooli
taiskasvanuo! ppe lektor ning 8. kutsetasemega taiskasvanute koolitaja. Marin on ka
taiskasvanute koolitaja kutse hindaja, kumne aastase kogemusega VOTA hindajate,
no! ustajate ja taotlejate koolitaja ning Eesti VOTA raporti koostaja Euroopa Komisjonile
aastatel 2010, 2013, 2016, 2018. Ta on olnud Tallinna Ülikooli VOTA komisjoni hindaja ning
Euroopa VOTAvo! rgustiku esimees.
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Marin Johnson
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