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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: Ajaga sammu – efektiivne ajakasutus 

Õppekavarühm: Isikuareng 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

50 + erineva tasemega kõrghariduseta juhid ja spetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga 
ülesandeid ja kiiret otsustamist ning tegutsemist vajavaid küsimusi ning teemade ja tegevuste 
vahel tuleb kiiresti ümber orienteeruda.   

 

Koolituse alustamise nõuded 
Eesti keele oskus. Soov õppida ja ennast täiendada. 
 Valmisolek osaleda vähemalt 70 % auditoorses õppetöös.  
Arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel, iseseisva töö teostamiseks. 

Rühma optimaalne suurus 

16 osalejat 

Koolituse õpiväljundid 

Koolituse tulemusena osaleja: 

o omab ja kirjeldab ajajuhtimise võimalusi ja erinevaid ajajuhtimise abivahendeid, mis aitavad 
muuta tööd ja isiklikku karjääri efektiivsemaks ning tulemuslikumaks; 

o oskab seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, määrata prioriteete, organiseerida oma päevakava; 
o oskab püstitada toimivaid eesmärke, leiab võimalusi ja ideid oma aja paremaks 

kasutamiseks; 
o oskab oma isiklikku ja tööaega paremini kasutada ja oma ajakasutust täpsemalt analüüsida,  

leida parema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel; 
o mõistab enda aja juhtimise tugevusi ja arenguvajadusi, analüüsib oma hoiakuid aja juhtimise 

suhtes; 
o valdab võtteid, mille abil ennast paremini motiveerida ning teab ajakasutuse seost stressiga 

ning stressi vältimise võimalusi; 
o teab meeskondliku ajajuhtimise ja ühise ajakasutuse põhimõtteid ja oskab planeerida 

tegevusi arvestades ning austades meeskonnakaaslaste ajalisi ressursse ja võimalusi. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Aedniku kutsestandard, EKR tase 4, tööks vajalikud isikuomadused. Kompentents: aednik, tase 
e kutset läbiv kompetents Florist, tase 4, kutsestandard, töö keskkond ja eripära ning tööks 
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vajalikud isikuomadused: Kompetentsid: töö planeerimine; müügitöö korraldamine ja 
organiseerimine; juhtimine ja juhendamine; floristi,tase 4 kutset läbiv kompetents 
Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsestandard, töö keskkond ja eripära, tööks vajalikud 
isikuomadused. Kompetentsid: tektiilitöölise, tase 5 kutset läbiv kompetents 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Meie poole on pöördunud mitmed meie koostööpartnerid praktikaettevõtetest ja soovinud 
oma töötajatele täienduskoolitust  eneseregulatsioonist, mis toetaks aja efektiivset kasutamist 
ning töötaja suudaks ajaga sammu pidada, et mõista paremini tööandja soove ja ettevõtte 
arengusuuniseid. Tööandja seisukohalt ka väga hea erialaste oskustega töötaja ei suuda alati 
ajaga sammu pidada kui tal on aegunud suhtumine (või see puudub üldse) eneseregulatsiooni 
vajalikkusest. Õpiväljundid ja sihtgrupp on valitud vastavalt koostööpartnerite ettepanekutele. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

 sh kontaktõppe maht: 21 

  sh auditoorse töö maht: 21 

  sh praktilise töö maht: 3 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 
I õppepäev: 7 tundi  
A. Auditoorne teoreetiline õpe:  4 tundi  

1. Isiklik ajajuhtimine. 
o Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid. 
o Enesemotivatsioon- enesekindlus,fookus, suund.  
o Väärtused ja veendumused, kui edu söödustavad või takistavad tegurid. 
o Väärtuste roll ajakasutuses. Vastuseis muutustele. 

2. Eneseanalüüs, isiklik efektiivsus ja  eneseregulatsioon.  
o Isikliku aja struktuur, selle tasakaalu saavutamine. 
o Isiklikud piirangud efektiivses ajakasutuses, nende ületamise viisid. 
o Ajajuhtimise probleemide seosed motivatsiooniga, stressiga.  
o Lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine, prioriteedid.  
o Oluliste ja kiirete ülesannete eristamine. Tegutsemise plaan. 

 
B. Auditoorne praktiline õpe :  3 tundi  

o Isiklike eesmärkide ja prioriteetide maatriksi koostamine ja analüüs. 
o Väärtuste ja vajaduste analüüs. 
o Individuaalsete töölehtede täitmine. 
o Praktilised harjutused,  erinevad rühmatööd (antud teemal).  
o Iseseisva töö analüüs, arutelu, tagasisidestamine.  

  
C. Iseseisev mitteauditoorne töö: 1 tund 

o Töö koolituskava läbimist toetava kirjandusega. 
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o Koolitaja poolt antud iseseiseva praktilise tööülesande täitmine. 
 
II õppepäev: 8 tundi  
A. Auditoorne teoreetiline õpe:  4 tundi  

1. Tööalane ajajuhtimine 
o Aeg ja tööülesanded. Enda ametikoha põhifunktsioonid ning nende analüüs.   
o Tööaeg ja inimese psühholoogilised programmid – inimese individuaalne muster töö 

tegemisel ja organiseerimisel.   
o Jõudluse suurendamine läbi planeerimise, organiseerimise ja tegutsemise 

põhimõtted, prioriteedid.  
o Konkreetsete ajaplaanide koostamine: kuuplaan, nädalaplaan, päevaplaan.  
o Tööalased „viirusprogrammid” ehk segajad, mis viivad aja kasutamise efektiivsust alla 

ning nende vähendamise võimalused.  
o Ajasäästjad- delegeerimine, enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste 

standardiseerimine ja konsolideerimine, rollimaatriks, eesmärkide täpsustamine 
lähtuvalt erinevatest rollidest.  

  
B. Auditoorne praktiline õpe :  4 tundi   

o Isikliku tööalase ajamaatriksi koostamine, oluliste ja kiirete ülesannete eristamine. 
o Tööalase motivatsioonikaardi koostamine ja prioriteetide analüüs. 
o Aja planeerimise testi täitmine, tagasiside, arutelu.  
o Individuaalsete töölehtede täitmine. 
o Praktilised harjutused,  erinevad rühmatööd (antud teemal).  Iseseisva töö analüüs, 

arutelu, tagasisidestamine.  
  
C. Iseseisev mitteauditoorne töö: 2 tundi  

o Töö koolituskava läbimist toetava kirjandusega.  
o Koolitaja poolt antud iseseiseva praktilise tööülesande täitmine.  

  
III õppepäev: 6 tundi  
A: Auditoorne teoreetiline õpe:  3 tundi  

1. Meeskondlik ajajuhtimine.   
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub kaasaegses avaras, vaikses ja tehniliselt varustatud 20 kohaga õppeklassis. 
Õpikeskkond toetab õpiväljundite saavutamist. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
Metoodiline jaotusmaterjal, paber, märkmepaberid, töölehed, testid, illustreerivad fotod, 
videofilmid ja -klipid, jm. abivahendid situatsioonmängudeks, meeskonnatööks, 
videoprojektor, arvuti, pabertahvel.  
  
Kirjandus:  
Ardo Reinsalu Praktiline ajajuhtimine 
Melissa Raffoni Aja juhtimine, 2010 
Jaana Ojakäär, Teadlik ajajuhtimine  
Evelin Lumi, Aja juhtimine 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 
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 Praktiliste ülesannete sooritamine.  

 Iseseisva mitteauditoorse töö esitamine .  

 Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus  1. Praktiliste ülesannete ja analüüs  

  

  

  

  

2. Iseseisva töö esitlus 

Hinnatakse: oskab püstitada toimivaid 
eesmärke ning võimaluste ja ideede leidmist 
oma aja paremaks kasutamiseks; - 
analüüsioskust (oma hoiakuid aja juhtimise 
suhtes), ning mõistab enda aja juhtimise 
tugevusi ja arenguvajadusi; Hinnatakse: 
oskust näha, kuidas oma isiklikku ja tööaega 
paremini kasutada ja leida parematasakaal 
erinevate eluvaldkondade vahel; - kas ja 
kuidas oskab esitaja planeerida tegevusi 
arvestades ning austades 
meeskonnakaaslaste ajalisi ressursse ja 
võimalusi.  

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Toivo Niiberg lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli sotsiaalpsühholoogina 1984.a., 2002-2004 läbis TÜ 
psühholoogia teadusmagistri täieliku teoreetilise kursuse ja kaitses magistritöö Akadeemias 
Nord 2005.a.. Ta on ennast täiendanud TÜ kriisipsühholoogia ja koorektsioonipsühholoogia 
vallas. 2012-2015 õppis perenõustajaks. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito 
asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg kuulub ajakiri Vaimupuu toimetusse. 
2015. a töötab õpetajana ja nõustab MÜ Maarjaküla 

 

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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