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Eesmärk: eneseanalüüsi oskuste arendamine. Oma tugevuste teadvustamine ning ka ohtudest 
ja nõrkustest teada saamine.

Tegevus:  Koosta eneseanalüüs  „Mina koolitajana". Tuginedes eneseanalüüsis välja tulnud 
ohtudele ja nõrkustele  kavanda ka tegevusi, täites  tabel „Tegevuskava“ (kodus).

SWOT analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu 
kaardistatakse isiku või organisatsiooni  tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. 

SWOT analüüsi nimi tuleb inglisekeelsete sõnade esitähtedest:
S - strenghts (tugevused); W - weaknesses (nõrkused); O- opportunities (võimalused); T - 
threats (ohud) 

Iga osa kohta kirjutage lühidalt, täpselt ja selgelt 5 -10 tugevust, nõrkust, võimalust või ohtu. 
Soovitav piirduda iga näitaja puhul 1-2 lausega. 

Tugevused Nõrkused / arenguruum
Minust tulenevad
minu tugevad küljed  koolitajana: teadmised, 
oskused, kogemus, isiksus, suhted, võrgustik 
jms

 Oman koolitaja kogemust
 Koolitan pühendunult
 Oskan kuulata ja innustada
 Olen positiivne, loominguline ja usun

inimestesse
 Tegelen pideva enesearenguga, käin 

koolitustel

Minu nõrgad küljed koolitajana: teadmised, 
oskused, kogemus, isiksus, suhted, võrgustik 
jms

 Vajan rohkem kogemusi
 Vajan kutsetunnistust
 Vajan partnereid
 Ei tea oma puudusi

Võimalused Ohud 
Keskkonnast tulenevad
avanevad võimalused:  majandus, poliitika,  
õigusruum, turg, nõudlus, konkurents jm

 HTM „Täiskasvanuhariduse 
programm 2019-2022“ prognoosib 
täiskasvanute koolituse vajaduseks 
20% (25-64 aastastele)

 Paljudel täiskasvanutel puuduvad 
igapäevased digioskused 

 Igapäevases digimaailmas toimuvad 
pidevad muutused, siin on võimalus 
inimestele abiks olla

Keskkonnast tulenevad
ähvardavad ohud, majandus, 
poliitika, õigusruum, turg,  nõudlus, 
konkurents jm

 Teiste rahvuste ja rahvuste osakaalu 
kasv Eestis (puudub oskus teistes 
keeltes õpetada nt ukraina keel)

 Täiskasvanute koolitajate üleküllus



Tegevuskava

Nõrkus/oht Mida ette võtan? Tähtaeg Märkused 
(piirangud)

Vajan rohkem 
kogemusi

Käin koolitustel
Teen koolitusi

2020 Kallid 
koolitused

Vajan kutsetunnistust Taotlen kutsetunnistust 2020
Kukun 
eksamil läbi

Vajan partnereid
Liitun koolitajate gruppidega 
(nt Eesti täiskasvanute koolitajate 
assotsiatsioon ANDRAS, EPALE 
Euroopa täiskasvanuhariduse 
veebikeskkond)

2019 - 2020
Vähe 
tuttavaid 
selles 
valdkonnas

Teiste rahvuste / 
immigrantide 
osakaalu kasv Eestis 
(puudub oskus teistes
keeltes õpetada nt 
ukraina keel)

Kasutan tõlki 2021
Teenus võib
osutuda liiga
kalliks ja 
pole 
õppijaid

Täiskasvanute 
koolitajate üleküllus

Teen koostööd teiste koolitajatega nii 
muutub meie ühine haare suuremaks

Pidev Ei leia 
partnereid

Ei tea oma puudusi Tegelen sageli eneseanalüüsiga Pidev Ei tea, et ei 
tea


