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Õppekava nimetus 2. moodul. Enese- ja meeskonnajuhtimine ehitusprojekti protsessis 

 
Õppekava rühm Juhtimine ja haldus 
Õppe maht ja ülesehitus 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd. 

 
Koolituse 2. mooduli läbimine annab “Ehitusinseneri kutse” taotlemiseks ja 
taastõendamiseks 16,5 EAP.  
Koolituse 1.- 3. mooduli läbimine (kokku 6 päeva = 32 EAP) 
Koolituse 1.- 3. mooduli läbimine koos sooritatud projektijuhi kutseeksamiga 
annab 45 EAP. 
 

Õppekava koostamise 
alused 

Kutsestandard: Ehitusinsener, tase 6 esmane kutse  

Õppe alustamise 
tingimused 

1. moodul. Töökorraldusprotsess ehitusprojektide juhtimisel läbimine. 
 

Sihtgrupp Ehituse projekti- ja objektijuhid; ehitusfirmade juhid.  
 

Eesmärk Koolituse läbinud õppija analüüsib iseenda tegevusi inim- ja 
keskkonnaressursside juhtimisel ehitusprojekti protsessis ning planeerib 
tegevusi tööefektiivsuse ja –motivatsiooni suurendamiseks. 
 

Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:  
o analüüsib iseenda tugevusi ja arengukohti teiste inimestega 

suhtlemisel lähtuvalt DiSC-mudelist. 
o teadvustab iseenda kohanemisvajadust suhtlemisel 
o teab meeskonna kujunemisetappe ja planeerib enda tegevusi igas 

etapis tulemuslikuma töökorralduse saavutamiseks; 
o analüüsib enda kogemusest lähtuvalt konflikti võimalikke 

tekkepõhjuseid; 
o planeerib tegevusi meeskonnakonfliktide ennetamiseks ja 

lahendamiseks; 
o teab läbirääkimiste põhimõtteid; kirjeldab võimalusi nende 

läbiviimiseks erinevates projektijuhtimise etappides; 
o mõistab meeskonnaliikmete mittemateriaalseid motiveerimis-

meetodeid; 
o planeerib tegevusi projektijuhi kutseeksami sooritamiseks 

 
Õppesisu Koolitusel käsitletavad teemad 

 
Projekti kohandamine keskkonnaga: 
o projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega; 
o projekti huvipoolte kaardistamine; 
o projekti  mõjutavate kultuuriliste erinevuste ja väärtushinnangute 

väljaselgitamine ja arvestamine. 
 
 
 



Eneseanalüüs ja –juhtimine: 
 
o minu käitumist mõjutavad tegurid; 
o inimeste erinevus ja nende mõistmine (DiSC) mudel; 
o isiklike suhete loomine ja osapoolte kaasamine; 
o enesekindluse saavutamine; 
o usalduse loomine 
 
Meeskonnatöö juhtimine 
o milline meeskonnatunne olulisus projekti tõhususele; 
o projekti- ja objektijuhi tegevused läbi meeskonna loomise 4 etapi, et 

saavutada üksteise toetamine 
o konfliktide ja kriiside ärahoidmine; 
o konfliktide lahendamine või vahendamine; 
o meeskonnaliikmetevaheline kommunikatsioon: eesmärk, takistavad 

tegurid; operatiivse info saamine meeskonnaliikmetelt; 
o läbirääkimised: ettevalmistus, tehnikad, tulemuse saavutamine 
o motivatsioon: sisemine- ja välimine motivatsioon; motivatsiooni 

suurendamine ja säilitamine kogu töö käigus; 
o avatud töökeskkonna toetamine; 
o erinevad loovustehnikad 

 
Õppemeetodid Tõhustatud loeng, grupitööd, juhtumianalüüsid, iseseisvad ülesanded ja 

teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. 
Õppematerjalid Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, mis lähtuvad “Ehitusinseneri, tase 6, 

esmane kutse” kutsestandardis nõutud kompetentsidest.  
Õppe lõpetamise 
tingimused 

o Osavõtt 80% auditoorsetest tundidest); 
o Hindamismeetod: kujundav hindamine.  
o Hindamine on mitteeristav.  

Väljastatavad 
dokumendid 

o Kursuse läbimisel väljastatake tunnistus, kui õpingute lõpetamise 
tingimused on täidetud ja õpiväljundid saavutatud. 

o Kursuse läbimisel väljastatakse tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid 
omandamata (kuid õppija võttis osa õppetööst) või kui õppija osales 
auditoorses õppes vähem kui 80% kontakttundidest. Tõend 
väljastatakse koolitusel osalemise ja läbiviidud teemade kohta.  

Koolitajate kvalifikatsioon Koolitajatel on kõrgharidus, vähemalt 5 (viis) aastat õppekava teemast 
lähtuv erialane ja täiskasvanute õpetamise kogemus. 

Iseseisev töö Koolitaja poolt antud jooksvad harjutused. 
Õppemaksu tasumise 
kord 

Õppemaks tasutakse enne kursuse algust esitatud arve alusel.  

Õppekeskkond https://jako.ee/oppekorraldus/oppetoo-kvaliteet/ 
Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://jako.ee/oppekorraldus/oppetoo-kvaliteet/  
https://jako.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/  

Vaidluste lahendaise kord https://jako.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/	
Õppekava kinnitamise 
aeg 
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