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Õppekava nimetus Meeskonnatöö oskuste arendamine DiSC-mudeli põhjal 
 

Õppekava rühm Isikuareng 
Õppe maht ja ülesehitus 7 akadeemilist tundi 
Õppekava koostamise 
alused 

DiSC sertifitseerimise manuaal. Koostanud IPB Partners (DiSC-mudeli ametlik 
maaletooja) 

Õppe alustamise 
tingimused 

- 

Sihtgrupp Tööotsijad ja töötajad, kes soovivad parendada enda meeskonnatöö oskusi tava- 
ja probleemolukordades. 

Eesmärk Koolituse läbinu tunneb ära erinevate inimeste käitumistüübid ning planeerib 
sellest lähtuvalt sobivad tegevused parema koostöö saavutamiseks nii tava- kui 
probleemolukordades. 
 

Õpiväljundid Koolituse läbinu: 
o analüüsib iseenda käitumismustrit ja selle avaldumist meeskonnatöös 
o tunneb ära teiste inimeste erinevad käitumistüübid 
o kirjeldab iseenda tegevusi parema koostöö saavutamiseks tava- ja 

probleemolukordades 
 

Õppesisu Koolitusel käsitletavad teemad:  
o osalejate loomupärase käitumisviisi määratlemine DiSC-mudeli põhjal; selle 

avaldumine meeskonnatöös ning mõju koostööoskustele 
probleemolukordades; 

o erinevate käitumistüüpide tunnused: tugevused ja nõrkused ning vajalikud 
suhtlemisjuhised meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel; 

o koostööd takistavad tegurid probleemolukordades; nendega toimetulek 
lähtuvalt inimtüübist e. kuidas käituda ja reageerida erinevates olukordades 
nii, et koostöö sujuks; 

o suhtlemis- ja läbirääkimistehnikad, mis aitavad ennetada konflikte ja/v. 
lahendada probleemolukordi tulemuslikumalt ja meeskonnasuhteid 
kahjustamata. 

o uute eesmärkide seadmine lähtuvalt osaleja DiSC profiilist e. vajalike 
käitumismuutuste algatamine koostöö tugevdamiseks erineva käitumisstiiliga 
inimestega. 

 
Õppemeetodid Lühiloeng, grupitööd, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid 

vastavalt koolitaja valikule. 
 

Õppematerjalid Koolitaja koostatud materjalid. 
Iseseisev töö Enne koolitust täidavad osalejad osalejad interneti keskonnas EPIC (Electronic 

Profile Information Centre) eestikeelse DiSC käitumisprofiili.  
 

Õppe lõpetamise 
tingimused 

o Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
o Hindamismeetod: DiSC käitumisprofiili analüüs meeskonnatöö oskuste 

kontekstis 
 

Väljastatavad dokumendid Koolitusel osalejale väljastatakse tõend läbitud teemade ja osaletud 
kontakttundide kohta.  



Koolitajate kvalifikatsioon Koolital on kõrgharidus, vähemalt 5 a. õppekava teemast lähtuv koolituskogemus, 
täiskasvanute koolitaja kutse (vähemalt tase 6), DiSC sertifitseeritud kasutaja 
 

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 30.09.2019 

	


