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NordPlus Adult 2015 programmi projekti „Improvement of quality and innovation for Adult Education“ 

(NPAD-2015/10189) käigus viibisid Täiskasvanute koolituse osakonna sekretär Kadi Laidvee ja rätsepatöö 

eriala kutseõpetajad Ene Jaakson ja Heli Sakk-Hännikäinen nädala pikkusel õppereisil Islandil. Eesmärgiks oli 

tutvuda  kutse- ja täiskasvanuharidusega. Külastasime kaht kutseõppeasutust Reykjavikis saamaks ülevaadet 

õpetatavatest erialadest ja täiskasvanutele suunatud täienduskoolitustest.  

Breidholti kolledžis (FB- Fjölbrautaskolinn i Breiðholti) tutvusime õpetatavate erialadega, õppekavadega, 

õppematerjalidega, külastasime tunde ja kohtusime disaini ja õmblemise valdkonna õpetajatega. Samuti 

kohtusime koolitusjuhiga, kes organiseerib täiendusõpet ja arendusprogramme erinevatele sihtgruppidele. 

Populaarsemad täienduskoolituse valdkonnad on puit (valmistati majakesi mägedesse suusakeskustesse, 

erinevaid mööbliesemeid), elektroonika ja keeleõpe (inglise ja norra keel). Kuna FB täiskasvanute koolitused on 

piirkonnas ainukesed (sh puidu- ja elektroonikaalased koolitused Islandil ainukesed), siis reklaamile erilist rõhku 

ei panda. Tööandjad leiavad ise tee koolitajani. Töötukassaga koostööd FB koolis ei tehta. Sihtrühmaks on 

töötavad inimesed, kes on ettevõtete poolt koolitustele end täiendama saadetud. 

Täienduskoolitustel võivad osaleda ka oma kooli õpilased. Pedagoogidele on ette nähtud mõnenädalane periood 

täienduskoolitusteks ja enesetäiendamiseks. Vabade kohtade olemasolul on võimalus osaleda oma koolis 

pakutavatel täienduskoolitustel ja seda tasuta. 

Breidholti kolledžis ja meie koolis õpetatakse sarnaseid erialasid nagu puit, elektroonika, IT, iluteenindus (ainult 

kosmeetikud), õmblemine (põhirõhk on loovusel ja disainil), hooldustöötajad.   

FB kooli juurde kuulus FabLab nimeline labor (mida nimetatakse ka digitaalseks workshopiks), kus viidi läbi 

erinevaid koolitusi.  Koolituse eesmärgiks sellises laboris on julgustada üksikisikuid ja ettevõtjaid oma ideid ellu 

viima, luues võimalused tootearenduseks ja pakkudes juurdepääsu erinevatele digitaalsetele seadmetele ja 

tööriistadele. Koolitustest said osa võtta kõik, kes pakutavatest teemadest huvitatud olid (sh ka väga erineva 

raskusastmega puudega inimesed), tasudes ainult kasutatavate materjalide eest. Ka meie saime proovida 

mõningate seadmetega töötamist. FabLab-i rahastab lisaks koolile ka linn. Islandil on sellistest laboritest terve 

võrgustik ja nad teevad omavahel tihedat koostööd. 

FB kooli õmblemise ja disaini valdkonna õpetajad organiseerisid meile kohtumise maailmanimega Islandi 

rõivadisaineri Steinunniga (http://www.steinunn.com) tema salongis. 

Reykjaviki Tehnikakolledžis oli tore tutvuda tekstiili valdkonna erialadega. Tunde külastades kohtasime õppijate 

hulgas eestlanna Ingridit. Ta on elanud Islandil juba 16 aastat ja hetkel õpib II kursusel õmblemist. Võrrelduna 

meie kooliga on sarnased erialad elektroonika, puit, IT, iluteenindus (ainult juuksurid), metallitööd. Väga 

huvitav oli multimeedia ja kullassepa erialad (viimast ei õpetata Eestis üheski kutsekoolis). Käesoleval (2016) 

aastal pakutakse täiendus- ja täiskasvanuõppes  71 erinevat kursust ja koolitust. Meie jaoks tundusid 

huvitavamad nendest  näiteks puusepatööd naistele, elektrikitarri ehitus, kunstiline moefoto, filigraanehete 

valmistamine, meteoroloogia ja vaba aeg. Kahjuks nn. õhtuste kursuste osas selles koolis meil tunde külastada ei 

õnnestunud.   

Selles projektis osalemine andis lisaks koolides oma silmaga kogetule rahvusvahelise koostöökogemuse. 

Kindlasti paranes meie inglise keele oskus. Vabal ajal oli võimalus tutvuda Islandi kultuuri ja 

vaatamisväärsustega. Külastasime mitmeid muuseume, disainerite galeriisid, näitusi. Külastasime nn. Kuldset 

Ringi – Þingvelliri rahvusparki, Gullfossi juga ja purskavat Strokkuri geisrit. Talletasime mällu lummavad 

vaated ja avardasime oma silmaringi nähes tõelisi loodusimesid. Oma õppereisi lõpetasime lõõgastudes 

Helesinises Laguunis (Blue Lagoonis). 
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