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Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe „Liidrite kool“
täiendkoolituse 2022 õpirühm

Õppekava üldiseloomustus

Õppekava nimetus Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe „Liidrite kool“,
täiendkoolitus

Õppekavarühm 0811 Põllundus ja loomakasvatus

Õppekava
koostamise alus

Taimekasvatustootja, tase 5, kompetents B2.6 punkt 5, 8, 10
Loomakasvatustootja, tase 5, kompetents B2.18 punkt 5, 8 ja 10.

Õppemaht 96 akadeemilist tundi, täiendkoolitus koosneb 4 moodulist. Ühe
mooduli maht on 24 tundi. Osaleja võib koolituse läbida moodulite
kaupa.

Sihtgrupp ja õppe
alustamise
tingimused

Täiendkoolituse sihtgrupiks on põllumajandusettevõtete juhid

Õppe eesmärk
Koolituse peamiseks eesmärgiks on pakkuda tulevastele või juba

tegutsevatele organisatsioonide juhtidele tuge juhi töö olemuse

süsteemsel mõtestamisel läbi eestvedamise. Koolituse üheks

eesmärgiks on potentsiaalsete põllumajandusorganisatsioonide

esindusorganisatsioonidele järelkasvu koolitamise. Noored, kes siis

aktiivselt panustaksid kodanikuühiskonna arengusse, et seista

põllumajandusettevõtete huvide eest ja arendaks koostööd sektoris.

Liidrite kooli täiendkoolitus koosneb neljast moodulist:



I moodul - Esindusorganisatsioonide roll arengueelduste loomisel,

rahvusvahelised organisatsioonid

II moodul - Praktiline meediakoolitus

III moodul - Võrgustumine ning tähelepanu ja mälutreening

IV moodul - Innovatsiooni ja muutuse juhtimine sektoris ning

juhtimise kogemusõpe

Õpiväljund

Mooduli I koolituse läbinu:
● Omab ülevaadet esindusorganisatioonide rollist põllumajandusettevõtete
arendamisel;

● Mõistab rahvusvaheliste organisatsioonide olemust ja tegutsemismalle
● Mõistab riigi rolli rahvusvahelises suhtluses ning sellega kaasnevaid õigusi ja
kohustusi

● Oskab hinnata riigi poolt võetud kohustuste mõju enda tegevusele ning nendest
tulenevaid hüvesid ja kohustusi

● Oskab rakendada riigi poolt võetud kohustustest tulenevaid hüvesid enda praktika

Mooduli II koolituse läbinu:
● Omad ülevaadet meediakanalite tööpõhimõtetest ja, et kuidas suhelda ajakirjanikega;
● Teab kuidas luua mõjus sõnum/uudis ja kuidas see edukalt meediaväljaandele
edastada;

● Oskab kirjutada arvamuslugu;

Mooduli III koolituse läbinu:
● Oskab hinnata koostöösuhete temperatuuri ja algatuste etappe;
● Oskab analüüsida võrgustiku eesmärke, osalisi ja tunnuseid;
● Teab maaeluvõrgustiku ning teadmiste ja innovatsioonivõrgustiku elemente ning
oskab neid oma suhtlusringkonnale kirjeldada.

● Omab teadmisi tähelepanust ja mälu treenimisest
● Omab praktilisi oskuseid kuidas kasutada lihtsamaid tehnikaid

Moodul IV koolituse läbinu:
● Omab ülevaadet innovatsiooni protsessidest, teadlikkust probleemide valideerimisest
ja turutrendide analüüsimisest ning tööriistadest.



● Läbib praktilised kaasused, disainib innovatsiooni eksperimente
● Teab ja oskab organisatsioonis juhtida muutuseid eesmärgipäraselt, luua eetilist ja
moraalselt juhtimiskeskkonda ning millistesse ideesse tasub ressursse investeerida ja
millised projektid ootele panna.

● Saab ülevaate sektori tippjuhtide juhtimiskogemustest.

Õppe sisu

Koolituse teemad on:

● Võrgustikud
● Esindusorganisatsioonide roll põllumajandusettevõtete arengueelduste loomisel
● Praktiline meediakoolitus
● Praktiline tähelepanu ja mälutreening juhtidele
● Innovatsioon ja muudatuste juhtimine sektoris – trendide tuvastamine ning moraalne
eestvedamine kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas

● Rahvusvahelised organisatsioonid ja nende mõju riigile
● Kogemusõpe tippjuhtidelt

Koolitaja Koolitaja kvalifikatsioonile vastavad koolitajad

Koolitaja kvalifikatsiooni
kirjeldus

Omab vastavaid teadmisi ja/või on teemad seotud tema
põhitööga ja/või omab praktilist töökogemust antud
valdkonnas.



Koolituse korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus (majandustegevusteate nr
180137)

Õppetöö korraldus ja õpingute alustamine

Üldpõhimõtted Õppetöö toimub vähemalt 10 osavõtja suuruse grupi
täitumisel

Õppekeel Eesti keel

Õppemeetod Loeng, esitlus, vestlus, rühmatöö või individuaalne töö

Õppekeskkond Kaasaegne õpperuum, õpetaja arvuti ja dataprojektor.
Õppetöö võib läbi viia ka kas osaliselt või täielikult veebi
teel. Praktilised koolitused viiakse läbi praktikale sobivas
kohas. .

Õpingute alustamine Õppegrupid komplekteerib koolituse korraldaja. Õpingute
alustamise eelduseks on õppegrupi täitumine.

Õpingute lõpetamine ja hindamine

Hindamine Eristav hindamine.
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80%
kontaktõppest ning iseseisva töö esitamine.

Väljastav dokument Koolituse läbinutele väljastab Maaelu Edendamise Sihtasutus
tunnistuse. Osaleja võib koolituse läbida moodulite kaupa.Iga
läbitud mooduli kohta väljastatakse eraldi tunnistus.


