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Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine. 

Õppekavarühm: Isikuareng 

Õppekeel: Eesti  

 

1. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus: 

Täienduskoolitus täiskasvanud töötavale inimesele, kes soovib analüüsida oma tööalaseid 
motivaatoreid ja enesearengu võimalusi. 

Koolituse alustamise nõuded:  

 Soov enesearenguks ja -analüüsiks 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal. 

 Valmisolek osaleda vähemalt 70 %  õppetöös. 

Rühma optimaalne suurus 

Õppegrupi suurus a` 16 inimest 

Õppegrupp Põlvas ja Räpinas 

Koolituse õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

 teab tööalase motivatsiooni mõjutavaid tegureid ja enesearengu võimalusi (loetleb ja 
kirjeldab neid) 

 oskab ennast teadlikult analüüsida ning leida motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu 
säilitamiseks ja suurendamiseks; 

 teab ja teadvustab endale töö ning õppimisega seonduvaid piiravaid uskumusi ja hoiakuid; 

 oskab leida soovitud või olemasolevas töös võimalusi enesearenguks. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Räpina Aianduskooli õppekavad: 

 maastikuehitaja (ÕK kood 131662)   Moodul 3, Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

 aednik (ÕK kood 131661)   Moodul 3, Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

 florist (ÕK kood 131664)   Moodul 1, Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

 tekstiilkäsitöö (ÕK kood 131857)   Moodul 2, Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 
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Meie poole on pöördunud sooviga ellu kutsuda koolitusi, mis on mõeldud tööalaseks 
täienduskoolitusteks erinevatel tööaladel töötajatele ning käsitleks  motivatsiooni ja 
enesearengu juhtimist. Antud kursus toetab enesearengu võimalusi ning töötaja suudab olla 
motiveeritud ning planeerida vajalikke tööalaseid käitumismuutusi ning samas mõista paremini 
tööandja soove ja ettevõtte arengusuuniseid. Iga ettevõtte lisaboonuseks on motiveeritud, 
tasakaalukas ja analüüsivõimeline töötaja. 

Arvestades saadud ettepanekuid ja soove, oleme valinud ka sihtgrupid ning õpiväljundid. 

Kursus on planeeritud Põlvasse ja Räpinasse 

 

2. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 16 

 sh kontaktõppe maht: 16 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 8 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

3. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

A: Auditoorne õpe – 8h 

1. Tööalane eneseanalüüs, eneseareng 
2. Tööalast motivatsiooni mõjutavad  tegurid 
3. Efektiivsed tööalase  arengu planeerimise strateegiad ja meetodid 
4. Efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid (s.h. õppimisega seotud taksitavad ja 

soodustavad uskumused ja hoiakud) 
5. Tugivõrgustiku võimalused tööalase motivatsiooni ja enesearengu toetamiseks 

 

B: Praktiline õpe  - 8h 

1. Situatsiooniharjutused igapäevatööst lähtuvalt. 

 

Õppemeetodid 
Loeng, vestlus, arutelu, aktiivõpe läbi praktiliste tegevuste 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust, töölehti ning 
praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid.  
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Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
a) Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks 

a. Õpetaja koostatud konspekt 
b. Õpetaja koostatud esitlused 

b) Õppevahendid praktiliseks tegevuseks:  
Metoodiline jaotusmaterjal, paber, märkmepaberid, töölehed, testid, illustreerivad fotod, 
videofilmid ja -klipid, jm. abivahendid situatsioonmängudeks, meeskonnatööks, 
videoprojektor, arvuti, pabertahvel. 

c) Soovituslik abimaterjal õppijale: 

Covey, S.R. Esmatähtis esikohale 

Farr, J.M. Vali endale õige elukutse 

Farr, J.M. Vali endale õige töökoht 

Kidron, A "Suhtlemispsühholoogia" 

Kidron, A. Kuidas hõlpsalt õppida 

Kidron, A. Kuidas olla asjalik 

Palli, M "100 ideed - teatmik" 

TTA "Nõustamine tööturul" 

Saksakulm, T. Kuidas otsida tööd 

Topf, C. Kehakeel ja edukas karjäär 

http://www.cv.ee/ 

http://www.aripäev.ee/ 

http://www.ao.ee/ 

http://www.rajaleidja.ee/ 

http://www.e24/ 

http:/www.riigiteataja.ee/  

http://www.tootukassa.ee/ 

http://www.juhtimine.ee/ 

http://www.tooelu.ee/ 

http://www.karjaarinou.ee/ 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

 Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine  

 Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid Õpingute 
lõpetamise eelduseks on  70% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine  
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Isikliku karjääriplaani koostamine Hinnatakse plaani vastavust juhises toodud 
nõuetele. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud 

 



   

4 

6. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Terje Paes, Tercare OÜ juhataja ning nõustaja, koolitaja, tugiisik, karjäärinõustaja (7 järk), 
karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni esimees. 
Terje on oma erialased teadmised omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis, on 
lõpetanud 1988 aastal koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning omab sellel alal 
magistrikraadi ning omandab hetkel Tallinna Ülikoolis magistrikraadi sotsiaaltöö erialal. Ta on 
töötanud noorte ja täiskasvanute koolitus- ja nõustamisvaldkonnas  alates aastast 1999. Terje 
on olnud väga erineva sisu ja vormiga koolituste korraldaja ja läbiviija ning osutanud 
nõustamisteenust nii  era- kui avalikus sektoris, erinevatele sihtrühmadele ja asutustele. Omab 
18 aastat praktilist töökogemust töötute, töötavate täiskasvanute ja noorte ning nendega 
tegelevate inimeste koolitaja,  mentori, psühholoogilise nõustaja,  karjäärinõustaja, tööklubide 
juhi ning projektijuhina. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross: Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee     

Terje Paes: Tercare OÜ juhataja ning nõustaja ja koolitaja, tercare@gmail.com 
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