
 
Technical College Reykjavík 

Reykjaviki Tehnikakolledž on suurim kutsekool Islandil, mis asutati aastal 2008. Kool paikneb 

kolmes erinevas kohas. Koolis õpib ligikaudu 2000 õpilast ja töötab üle 200 töötaja. Alates 2011 

aastast ka töökohapõhine õpe. Kool koosneb 11 eraldiseisvast osakonnast: elektroonika ja 

automaatika (robootika), ehitus (maalrid), käsitöö (raamatuköitja), täiskasvanute koolitus, merendus 

(laevajuhid), akadeemiline õpe ja disain, lennundus (Islandi lennuakadeemia), infotehnoloogia, 

multimeedia (fotograafia), tehnika ja ärindus, käsitöö, juuksur, kuld ning õmblemine. Kõige 

populaarsem on IT suund.  

 

Kooli uusimad muudatused on avatud klassiruumid, mis tähendab et maha on lõhutud vaheseinad 

ning ühes suures ruumis võivad paralleelselt tunnis olla mitu õppegruppi, õpilaste integratsioon, 

ligipääs ka vabal ajal (kuni kell 21.00) kooli ruumidesse ning uued meetodid mõtlemises ning 

õppimises. Youtubes reklaamib kool ennast läbi mitmete videoklippide. Väljalangevus 10-12% 

aastas. Hindamissüsteem 1-10, ning negatiivsed nendest 1-4. 

Igas osakonna koosseisu kuuluvad nõukogud, mis koosnevad vastava eriala ekspertidest. Kool 

õpetab ligikaudu 50l erineval õppekaval ja pakub 800 erinevat kursust iga semester. Iga õppeaine 

on jagatud kursusteks, mille pikkus on üks semester. Üks semester koosneb 36-tunnisest 

õppeprogrammist. Reykjaviki Tehnikakolledž on erakool, mille omanikud on erinevad Islandi 

ettevõtted. Tehnikakolledž on MTÜ, mis allub Islandi HTMile. Kooli eesmärgiks on pakkuda 

mitmekülgset haridust ning õppekavad vastavad riiklikele standarditele. 
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Täiskasvanute koolitus Technical College Reykjevikis. Osakonnas töötab 2 töötajat, kes mõlemad 

on koolitusjuhi ametinimetusega. 2016 aastal toimus 145 kursust ning kokku 1412 õppijat. 

Koolitusjuht koostab koos õpetajaga õppekava, lisab selle koduleheküljele, turundab koolitust kas 

läbi Facebooki või otsepostitusega ettevõtetesse, koostab ja saadab koolitusarved ning saadab emaili 

teel koolituse info (kuhu tulla, mis kaasa võtta jne). Kõige populaarsem koolitus 2016 aastal oli 

mööbli restaureerimine, mida pakuti kokku 14 korral. Tagasisidet õpingute kohta küsitakse 

keskkonnas Google forms, kus uuritakse rahulolu koolitusega, organiseerimisega, õpetajatega, kust 

leiti infot koolituse toimumise kohta, mis meeldis kõige rohkem õpingute juures ning mida 

soovitakse tulevikus veel õppida. Koolitused pikkusega 2 kuni 200 tundi. Suvel pakutakse lastekooli 

ka noorukitele, kus nad saavad õppida näiteks kitarrimängu, meisterdada puidust tooteid, õppida 

keeli jne.  

Täiskavanuharidus Islandil koordineerib organisatsioon Kvasir (Eestis analoogne ANDRAS). 

Organisatsioon töötab koostöös Islandi HTMiga. 

Eesmärkideks on: 

• edendada elukestvat õpet ning täiskasvanute koolitust Islandil; 

• tõsta tööandjate teadlikkust elukestva õppe tähtsusest ning eelistest, mida õpe endaga kaasa 

toob; 

• tugevdada koostööd erinevate haridusasutuste vahel, mis pakuvad koolitusi täiskasvanutele; 

• propageerida täiskasvanutele suunatud haridust ning pakkuda koolitusi kogu Islandil; 

• arendada suhteid õppeasutustega, mis tegelevad elukestva õppega; 

• parandada ühiskonna sidusust hariduse pakkumisega; 

• arendada elukestvat õpet riikliku haridussüsteemi osana ning parandada inimeste teadlikkust 

elukestvast õppest. 

Mímir-símenntun 

Mímir-símenntun on elukestva õppe keskus Reykjavikis. Tegemist on suurima keskusega Islandil, 

mis tegeleb täiskasvanutele suunatud koolitustega. Keskus rajati 2003. aastal ja tegemist on 

erakooliga. Koolis töötab 22 töötajat ning 200 õpetajat ja instruktorit (õppenõustajad), kes aitavad 

õppetööd korraldada. Keskuse peamine eesmärk on pakkuda kursusi täiskasvanutele, tõsta 

haridustaset ning arendada elukestvat õpet. Keskuse tegevus on suunatud peamiselt neile, kellel pole 

omandatud keskharidust. Läbi koolituse soovitakse tõsta nende isikute konkurentsivõimet tööturul. 

Lisaks keskendutakse immigrantidele: kool pakub islandi keele kursuseid ning erinevaid 

programme, mis on suunatud just sisserändajatele. Keskus on kavandanud oma programmid 
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koostöös Islandi HTMiga. Kooli sissetulekud koosnevad lepingutest, riigipoolsetest tagatistest ning 

õpitasudest. 

Kool pakub keeleõpet 15s erinevas keeles (inglise, norra, taani, soome, saksa, hispaania, portugali, 

poola, vene, hiina, jaapani, araabia, tšehhi ….). Lisaks keeleõppele valikus kursused tüsleksikutele, 

turismis, arvutialased, müük ja turundus, lapsehoidjatele, hooldajatele jne … 

Üks põnev kursus tundus olevat nimega „Mis sust saab?“. See oli mõeldud inimestele, kes on saanud 

kas koondamisteate või jõudnud pensioniikka. Kursuse eesmärk oli ette valmistada isikut nii 

seadusandluses kui ka edasises toimetulekus. 

 

 

Pildil õpirändurid vasakult: Ülle Pikma, Anu Laas, Gerli Ollino, Mimiri töötaja ja Elve 

Lääts. 
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Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Kool on 42 aastane. Tegemist on riigikooliga, kus õpetatakse 70% üdaineid ja 30% erialaaineid. 

Koolis kokku 15 eriala, kõige suurem osakond on kunstiosakond, teisena IT osakond. Õpivad 

õpilased vanuses 16-19, õpe on tasuta. Toimuvad ka õhtused kursused neile, kellel kool pooleli 

jäänud (alates 20. eluaastast), õpe on tasuline. Islandi haridussüsteem näeb ette, et õppija maksab 

õppemaksu, mis moodustab väikese osa kogu õpilase pearahast. Õppeaasta koosneb kahest 

semestrist. Koolis õpib koos õhtuste kursustega ca 1500 õpilast, töötab 135 töötajat, nendest 

õpetajaid 105, juhtkonda 5 ning tugipersonal. Tunni kestus on 40 minutit, algavad 08.30, üldjuhul 

lõppevad kell 15.00. Õpilased saavad tasuta lõunat ning hommikuti putru. Õppegrupi suurus on 

üldjuhul 12 õpilast (võib olla ka suurem, kuni 16).  

 

Kõige populaarsem lühiajaline kursus (1 semester) on hooldustöötajate ja vaibameistrite kursus, 

kõige ebapopulaarsem on ajaloo kursus.  

Klassi uksed on üldjuhul avatud, va kui toimub test vms. Suur rõhk on õpilase 

abistamisel/toetamisel. Koolis on eraldi ruum, kus õpetaja tegeleb abivajajaga. Muljetavaldav on 

õpilaste tööde väljapanek kõigile tutvumiseks (klassid, koridorid).  

Kooli reklaaminime käib läbi instagrammi, facebooki, raadio. 

Töötajatele on eraldi söögiruum. Päeva jooksul on kohv, tee, vesi tasuta. Töötajatel mugavad 

tellitavad töökohad. Üldjuhul tehakse tööd püsti asendis. Õpetaja puhkus on 75 kalendripäeva. Kool 

kestab auguti lõpust kuni mai lõpuni. Noore õpetaja töötasu on 420 000 islandi krooni kuus. Nädala 

koormus on 19 tundi. 
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Võimalus oli osaleda FABLAB´i töös, mis on innovaatiline digivõimaluste kasutamine reaalselt. 

Avati 2016. aasta oktoobrist. Töötajaid digilaboris on 5, kasutada saavad kõik soovijad teisipäevast-

reedeni 13.00 – 20.00 ning on tasuta (va materjalikulu). Meil oli võimalus arvutil disiainida omale 

meeldiv pilt, mille lõpptulemus valmis laserlõikuri abil.  

 

Eesti ja Islandi haridussüsteemi suurim erisus on õpilasel kohustus tasuda õppemaksu ning tagatud 

on paindlik tugisüsteem. Õpetaja ametikoht ei ole sõltuvuses tunnikoormusest, tal on kindel tööaeg 

ning õpilased teevad valiku, millist ainet ta antud semestril läbib. Eriala õpingute lõppedes ei 

sooritata üldjuhul eksmeid, vaid koostatakse lõpu projektid (näiteks kodulehe loomine, animatsioon, 

videomäng, äpp, ajakiri vms, mida  eksponeeritakse ülekooliliselt kõigile). Õppegruppide suurused 

üldjuhul 12 õpilast. Nominaalaeg on 3 aastat. Õpilasele antakse võimalus läbida kiiremini või võtta 

lisa-aasta. Õppematerjalid on valdavalt veebipõhised, paberkandjal materjale ei jagata, kasutatakse 

e-õppe keskkonda. 

Töövarjuks olemine andis hea ülevaate Islandi kutseharidusest, õpetajate tööst koolis ning õpilaste 

vabameelsusest ja õpimotivatsioonist. Väljalangevus on minimaalne. Üllatav oli õpilaste ja 

õpetajate vabameelsus – üleriietega klassis, jalad laua peal, üldine segadus klassiruumis. Meeldiv 

oli Fjölbrautaskólinn í Breiðholti´i koolis õpilastele mõeldud spordikompleks, kus oli ülisuur 

jõusaal koos väliujulaga. Märkimisväärne oli õpetajate (ka õpilaste) inglise keele oskus ning avatus. 
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Kokkuvõtte autorid:  
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