Jõgeva Koolituskeskus
1. Õppekava nimetus: Algatusvõime ja ettevõtlikkus
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppekava koostamise alus: Võtmepädevused elukestvas õppes Euroopa Liidus –
algatusvõime ja ettevõtlikkus.
3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk:
Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmised oma ideede elluviimiseks
projektijuhtimise meetoditega.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks oskab õppija
1) näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi ning neid kirjeldada;
2) ideid arendada ja teisi kaasata;
3) seada eesmärke ja nende elluviimiseks kasutada projektijuhtimise põhialuseid;
4) võtta arukaid riske.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupiks on erialase hariduseta inimesed; aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed;
keskhariduseta inimesed; kõrgharidust mittenõudvatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega
inimesed; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed ja üle 50-aastased elukestvas õppes vähem
osalenud2 inimesed, kes ei ole varem teadlikult kokku puutunud projektijuhtimisega.
Õppe alustamise tingimus: kuulumine sihtgruppi.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
o Õppe maht: 32 akadeemilist tundi, sh 24 ak tundi auditoorset õpet ja 8 ak tundi
iseseisvat tööd.
o Õppekeskkond: Õpperuum on kohandatud täiskasvanute õppeks ja seal on olemas
kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
o Õppijate arv: 10 inimest ühes rühmas
o Õppevahendid: kirjutusvahendid, arvutid, internetiühendus, märkmepaberid.
6. Õppeprotsessi kirjeldus (sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid)
o Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse
õppe vahelisel ajal. Õppijad saavad kasutada õppimist toetavaid õppematerjale.
Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub üks kuni kaks kord nädalas.

1

Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi
ja kes ei tööta õpitud erialal.
2
Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.

o Põhiõpingute moodulid:

Sissejuhatus ja õpingute eesmärgistamine, definitsioonid

Probleemid, neis peituvad võimalused, ideede genereerimine, kaasamine

Ideede elluviimine projektijuhtimise meetodiga

Oskused, eneseanalüüs ja motivatsioon projekti juhtimisel

Planeerimine

Ressursid – eelarve, inimesed, finantsvõimalused

Riskianalüüs - riskide hindamine, nende vähendamise ja ennetamise võimalused

Kokkuvõtted, eneseanalüüs ja tagasiside
o Õppemeetodid: Aktiivõppe meetodid.
o Õppematerjalid: Koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid.
7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õppe lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja praktilise
projektijuhtimise ülesande nõuetekohane sooritamine.
Projektijuhtimise ülesanne peab sisaldama järgnevat:
1) probleemi, põhjuse ja tausta kirjeldus, lahendamiseks loodud idee kirjeldus,
eesmärgi kirjeldus, muutuste kirjeldus, soovitud lõpptulemuse kirjeldus;
2) hinnang oma võimalustele, ressurssidele, oskustele, seisundile, sh isikutepartnerite kaasamise ja nende rollide kirjeldus;
3) sihtgruppide analüüs koos turundusplaaniga;
4) tegevuskava koos ajakavaga;
5) välised ja sisemised projekti mõjutavad tegurid;
6) eelarve, finantseerimise allikad ja võimalused;
7) riskide analüüs.
8. Väljastatavad dokumendid
o tunnistus, kui õppe lõpetamise tingimused on täidetud;
o tõend, kui õppe lõpetamise tingimused ei ole täidetud, kuid õppija võttis osa õppetööst
ja osales vähemalt 50% auditoorse töö tundidest. Tõend väljastatakse vastavalt
osaletud kontakttundide arvule.
9. Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidusega, ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega. Omab täiskasvanute projektijuhtimise
koolitamise kogemust.

