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TÖÖLEHT (LUGEMINE)

Ülesanne 1

Lugege teksti ja vastake küsimustele.

Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?

http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/19-
elukestev-ope-millal-ja-kuidas-sa-opid 

Kas õpitakse ainult koolis? Ei! Inimene õpib kogu aeg – igal pool ja pidevalt. Elukestev õpe on

paratamatu, et inimeste teadmised ja oskused areneksid koos ühiskonna muutuste ja tehnoloogia

arenguga.  Isegi  pärast  ülikooli  lõpetamist  pole  õppimisest  pääsu.  Kasuta  juba  täna  erinevaid

õppimisvõimalusi – formaalseid, mitteformaalseid ja informaalseid!

1. Kuidas saada aru, et inimene õpib igal pool ja pidevalt?

2. Mis tingib tänapäeval elukestva õppe vajaduse?

* õpe – õppe – õpet

* tingima (kumb tähendus sobib) –      1.  tehingu, lepingu, hinna, tingimuste üle kauplema 

                   2. midagi põhjustama, tekitama; millekski eeldused andma v. eelduseks olema 

Eristada saab kolme tüüpi haridust: formaalset, mitteformaalset ning informaalset haridust, mis
kõik on vajalikud ja täiendavad üksteist. Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on väljaspool
kooli õpitu kindlasti eeliseks.

1. Selgitage, kuidas saate aru formmasest, mitte formaalsest ja informaalsest haridusest.

2. Millist tüüpi haridusest on autori väitel tööalaselt kõige rohkem kasu?

Formaalharidus annab raamteadmised ja oskused, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust
kontrollib (koolitunnistus ja eksamid). Formaalharidust saab omandada põhikoolis, gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis kindlate õppekavade järgi. Formaalharidus on
kohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

1. Kuidas saab formaalharidust veel nimetada?

Mitteformaalne haridus on sisult ja vormilt vähem piiritletud ja osalemine selles on vabatahtlik. 
Mitteformaalses õppes pakutakse võimalusi arendada sotsiaalseid oskusi, õppida võõrkeeli, kunsti 
ja muusikat, psühholoogiaga seonduvat, korraldatakse arvuti- ja ettevõtluskursusi jne. Mõnel puhul 
saab neid kursusi arvestada formaalhariduse osana (põhiliselt kõrghariduses kasutades VÕTAt) ja 
täiendusõppena tööelus. Mitteformaalset õpet korraldavad rahvaülikoolid, kultuurikeskused, 
vabahariduskoolid, raamatukogud jne.

1. Nimetage mitteformaalse hariduse koolitusi. 

http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/29-tooturg/karjaeaer-sinu-elutee/149-vota-varasemate-opi-ja-toeoekogemuste-arvestamine
http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/19-elukestev-ope-millal-ja-kuidas-sa-opid
http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/19-elukestev-ope-millal-ja-kuidas-sa-opid
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Informaalne  õppimine  toimub  täiesti  koolivälises  keskkonnas:  huviklubides,  sõpradega  aega
veetes, reisides, lugedes, internetis surfates jne. See ongi rohkem tegutsemine kui õppimine selle
sõna klassikalises tähenduses.

1. Kuidas nimetatakse informaalset õppimist teisiti?

2. Mil viisil saab informaalset õppimist teostada?

3. Millist  informaalset  õppimist  olete  ise  kasutanud?  Tutvustage  lühidalt  mõnest  viisist
teistele? Miks sellest kasu on olnud? Miks seda saab õppimiseks nimetada?

Noortele  korraldavad  mitteformaalset  ja  informaalset  õpet  paljud  noorteorganisatsioonid,
vabahariduslikud  koolitusasutused,  spordiklubid,  kohalikud  ja  rahvusvahelised  noorteprojektid.
Osalemine  nende  tegevuses  annab  oskusi,  mida  tööandjad  kõrgelt  väärtustavad,  näiteks  hea
suhtlemine, meeskonnatöö kogemus, enesekehtestamine, probleemide lahendamine, protsesside ja
inimeste juhtimine.

Kasutatud allikas: karjääriportaal Rajaleidja

http://www.rajaleidja.ee/
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