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UUTMOODI TEABEPÄEV
TÖÖANDJATELE
PRAKTILISED HARJUTUSED
Tööpakkumine, sobivad kandidaadid,
kuidas süsteem töötab

ARUTELU
Kogemuste jagamine teenuste
kasutamisest:
proovitöö, tööpraktika, palgatoetus jne

RÜHMATÖÖ
Keskendu erivajadusele ja paiguta
kandidaat oma ettevõttesse
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ILLINOR SIEBOLD
Karamelli 6, Tondi büroo
Eesti Töötukassa

TEENISTUJATE HOIDMINE
PERSONALI PLANEERIMINE,
VÄRBAMINE JA
MINISTEERIUMIST

2018-2021

KAITSEMINISTEERIUMI
PERSONALISTRATEEGIA

LAHKUMINE
JUHTIMINE JA
ARENDAMINE
KVALITEEDITASEME
MÄÄRAMINE JA HINDAMINE
MAINE

Ideede korje
Intervjuud
Ajurünnakud
Juhtide töötuba
Roadshow osakondades
Jälgi rakendamist!
Kaasajasta!
Anna eeskuju!

MAILIS NEPPO
mailis.neppo@kaitseministeerium.ee

EVA JAKOVLEV

Käsitsi kirjutamine
ergutab mälu ja
kinnistab ideid!
Miks pastakas ja paber?
SEOSED TEKIVAD KIIREMINI
RAHUSTAB KEHA JA NÄRVE
AJU TÖÖTAB TÄISVÕIMSUSEL
AEGLUSTAB AJU VANANEMIST
VABASTAB LOOVUSE
0

LEEVENDAB DEPRESSIOONI JA
ÄREVUST
AITAB KESKENDUDA
STIMULEERIB AJU

Oled sa tont või inimene?
- Ma olen Kuimetsa uus külavanem.
- Mul tuleb välja töötada uus roll,
sest nüüdsest olen mina
Liivimaa parim ratsutaja.

- Meie uueks reliikviaks saagu
koostöö ja vabadus!
 Hakkan otsima liitlasi nii oma sõprade
kui vaenlaste hulgast, nii maa alt kui
maa pealt!
 Kutsun kokku külanõukogu
 Leian meid ühendavad väärtused
 Kuulan ja ole kuuldav
 Toon oma küla ajaloolised ja
kultuurilised tugevused esile
 Tee igast külamehest oma küla saadik

Iiris Saluri – KAANM -17

– Mis meist saab?
– Ei tea. Ma pole täna see, kes ma olin eile. Ka teie pole homme see,
kes te olite täna.
– Küla vajab vanemat, kes meie reliikvia üles leiab ja seda tervele
ilmale ilmutab.
*Meil lobisemise eest palka ei maksta.

KUUVÕIMLEMINE

Lähteolukord



Pinges inimesed
nõrgenenud immuunsüsteem



seos psüühika ja keha vahel nõrgenenud

Idee


Kuu mõjuga arvestamine
kehaenergia taastamisel

Eesmärk




väsimusest jagusaamine
elurõõmu taastamine
keha tasakaalustamine

Kuidas?





Kasutades juba olemasolevat kirjandust
lihtsaid harjutusi,
teistmoodi lähenemine – astroloogia abil,
võimalus iseseisvalt tegutseda,



vähene ajakulu

Lahenduse kirjeldus
Inimene saab oma tervise heaks alati midagi ise ära
teha. Kuu rütmid mõjutavad inimest ja kogu loodust
tervikuna. Kuu tiirleb ümber maa 28 päeva ja viibib igas
päikesemärgis (neid on 12) umbes kaks ja pool päeva.
Seega mõjutab kogu loodust 12 erinevat jõudu
avaldades
erinevat
mõju
ka
inimese
eri
kehapiirkondadele. Tehes lihtsaid harjutusi järgides neid
mõjutusi võimaldame me oma kehal ja psüühikal
saavutada paremat tasakaalu ning peletada väsimust.
Allikas: J.Paungger, T.Poppe (2012), Kuuvõimlemine, Ersen, Tallinn

Autor: Hille Läänemets, hill.paikesesiilik@gmail.com

LÄHTEOLUKORD
KASVAV HUVI ÜHISKONNAS ARHEOLOOGIA JA AJALOO
VASTU, SAMAS VÄHE ARHEOLOOGE
Populaarsed näitused, raamatud, ajakirjad, loengud.
Detektoritega hobiotsijate arvu kiire kasv --> suur määramist
vajavate leidude hulk.
Vähe arheolooge, pigem fookus teadustööl.
Vajadus andmebaasi järele ehk koondada leidude info ühte
kohta.
TÄISKASVANUL VÄHE VÕIMALUSI OLLA KAASATUD
ARHEOLOOGIAS

MUINASTARK
MIS?
AJALOO- JA
ARHEOLOOGIAHUVILISELE
SUUNATUD DIGITAALNE ABIMEES

Eesti muuseumites on vähe täiskasvanutele suunatud
muuseumiprogramme, mitte ükski ei räägi arheoloogiast või
vanemast ajaloost.
Võimalusi väljakaevamistest või arheoloogi igapäevatööst osa
saada minimaalselt, eeldab enamasti isiklikku kontakti
arheoloogiga.

IDEE
KAASAV JA SOTSIAALNE VEEBIPLATVORM
Võimalus postitada oma leide ja avastusi, lisada fotosid ja
siduda kaardirakendusega.
Võimalus lisada leidudele ja avastustele kommentaare,
määranguid ja dateeringuid, saada tagasisidet.
Foorum erinevate teemadega.
Kirjandusenurk, lingikogum ja leidude
näidiskataloog/välimääraja.
Värsked välitööde uudised.
Kogemuste ja teadmiste jagamise platvorm.

JA ÕPIKESKKOND,
KUS KÕIGIL ON VÕIMALUS
ARHEOLOOGILISTE LEIDUDE

EESKUJUD

MÄÄRAMISEL KAASA RÄÄKIDA,
OMA TEADMISI JAGADA JA
TEISTELT ÕPPIDA

Portable Antiquities Scheme
https://finds.org.uk/
MEDEA
https://www.vondsten.be/

EESMÄRK?

PAN
https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public

TUUA AJALUGU JA PÄRAND
INIMESTELE LÄHEMALE
ÕPETADA INIMESI MÄRKAMA

IDEELINE TAUST

ARHEOLOOGIAPÄRANDI
ERINEVAID ELEMENTE
MAASTIKUS
PAKKUDA ALTERNATIIVI

AVALIK ARHEOLOOGIA, KOGUKONNA ARHEOLOOGIA ARHEOLOOGIA ROHUJUURE TASANDILT
Yvonne Marshall, Nick Merriman

ERINEVATELE FOORUMITELE, FB

KOGEMUS KUI ÕPPIMISE ALUS

GRUPPIDELE, KUST INFO

Peter Jarvis, David Kolb

ENAMASTI TEADUSKÄIBESSE EI
JÕUA

Mis?Kuidas?
Milleks?
Treeni ärksameelsust ja ôpi keelt
kogemuslikult(Kolb)
Teadvusta-tabelis
ülevaade Mis?Kuidas?
Milleks?
Kogemuslik ôpe- ôpilase
kogemuse pôhjal tabeli
täiendamine
Refleksiivne ôpemôtesta oma vajadus ja
kogemus
Mindfulness(Kolb) is a
state in which an
individual: 1. focuses on
present and direct
experience 2. is
intentionally aware and
attentive 3. accepts life as
an emergent process of
change
Töötuba 18/05/2018 L
Laurent-Calluaud

Koostas: Kairi Burnaševa

Alustame koolitusega teisiti…
LÄHTEOLUKORD
 8 intervjuud digivahendite episoodiliste kasutajatega ja/või
algajatega.
 Eesmärgiks muuhulgas uurida nende kogemust erinevatel
koolitustel osalemise kohta.
 Esile kerkis rahulolematus ühe meetodiga, mida eri valdkondade
koolitajad tänapäeval väga palju kasutavad: õppijate paarides või
gruppides arutelule suunamine.

about us, don´t do it without us“).

Ärme ignoreerime
seda, mida
koolitatavad meile
öelda püüavad!

Eesmärgiks oli leida võimalus koolituse alguses teha teemasse sissejuhatus, võtta maha õppijate pingeid,
kuid teha seda mitte läbi otsese aruteludesse suunamise.
Arvestada tuleb sellega, et õppijatel on erinevad õpistiilid, eelistused, isiksuseomadused jms. Isegi üksteist
tundvad grupiliikmed ei pruugi tunda end turvaliselt, mugavalt ja motiveerituna, et oma mõtteid teistega
jagada, rääkimata võhivõõrastest, kes koolitusele tulevad.

KUIDAS?
 Tekitada seos
teemaga ja näidata,
et tegelikult õppija
juba oskab üht-teist;
 Arutelu asemel
praktiline tegevus,
mida igaüks saab
omaette teha;
 Tekitada võimalus
õppijale anda enda
eelistustest märku –
mida tema tahab
õppida.

DNSLAHENDUSLAHENDUSLAHENDUS

EESMÄRK

 Toodi välja, et paljud tunnevad ebamugavust, ei arutle kaasa
ning see tundub ajaraiskamisena.

Tim
Merry,
kaasamispraktik
Kanadast on öelnud ühe mõtte, mida
võiks eesti keelde tõlkida „kui me
teeme midagi kellelegi, siis ärme
teeme seda ilma nendeta“ („if it is

www.menti.com

32 56 21

Vahend, mis koosneb kodaniku digipädevusi puudutavatest küsimustest (lihtsustatud
kujul Europassi küsimustik) ja võimaldab õppijal anda hinnangu oma teadmistele ja
oskustele ning anda õppijal turvalisel viisil märku, mida ja kui palju on soovi juurde
õppida.
Vahend võimaldab:
…koolitajal saada ülevaate kogu grupi tulemustest;
…anda grupile ülevaate kogu grupi tulemustest ning koolitajal on võimalus tulemusi
positiivses võtmes kommenteerida;
...tekitada arutelu õppijate vahel ilma kohustuslikus korras arutelule suunamata.

TEE MEIE VEEBI LEIAD SIIT:

Kuidas anda
oma sõnum
kvaliteetselt
edasi?

MARI LILL • TRIINU RAIG

Kõnekunsti ajalugu
Ettekande struktuur
Ettekande loomise põhimõtte
Kuidas esineda?
Esinemisärevus
Veebipõhiseid võimalused
Kirjaliku ettekande meelespea
Abel, M. Kõnekunsti alused ja avalik esinemine.
Kushner, M. Avalik esinemine: käsiraamat.
Reilent, K. Head soovitused: kuidas mõjusalt esineda?
Tuttar, J. Kõne pidamine: esinejate peamised vead.

Lea Pullerits 2018

LUGUDE RAAMATUKOGU
lugude jutustamine kui õpetamise viis

Lugude kaudu tõlgendame ja jagame oma kogemusi, selle läbi on
see ka üks vanimaid õpetamise viise. Inimaju on väga vastuvõtlik
lugudele - nende loomisele, mõistmisele, mäletamisele ja jutustamisele. Oma kogemusi konstrueerime ja analüüsime lugude kaudu.

Miks võiksid
ka sina luua oma
lugude kogumiku?

Kuidas ja milliseid
lugusid koguda?

Seob koolituse eri teemad ja
mõtted tervikuks

Jäta meelde / salvesta / kirjuta
üles

Aitab tekkida
terviklikult õppimise lool

enda kogemuslood
Igapäevased märkamised
teiste mõtlemapanevad lood
Metafoorsed lood
Huvitavad jututused, rahvalood
Esemed, pildid jutustavad

Head lugu räägitakse edasi
- Õppimine kinnistub õpetades ise
teisi
aktiveeruvad kujutlusvõme,
tunded
Faktid ja numbriline info jääb
oluliselt paremini meelde
Isiklikum side koolitaja-publiku
vahel
Teeb keerukaid teemasid lihtsamini mõistetavaks

Meelde jätmiseks:
Pilt haaval loo ettekujutamine
Loo lugudele kategooriad /
teemad.
Koolitust planeerides vali
sobivad lood ja valmista ette.
Vajadusel saada lugu “pensionile”
lase teistel jutustada enda lugu nt pilt telefonist, kotis olev ese ,
kogemused

Loo loomine
ja jutustamine
Sideme loomine publikuga:
Tunne publikut - seo neile
olulisega/teemaga
Huvitav algus, et haarata
huvi
Tunne ise enda loo vastu
huvi - energia
Sisu:
Sündmus
Pinge kasvatamine
Tegelaste huvitavad,
ennustamatud valikud
kokkuvõttev mõte
Esitus:
Loo rütm, hingamine
KISS vs KILL
Keep it short and simple vs
Keep it long and lousy

Kasulikud
allikaid
http://lugudevestja.inspiratsioon.ee/
“Kuldsed lood” Heiki Raudla, Ringa Raudla
“Innovation, Integration & Education Through Storytelling” Dr Sarah Telfer
NPR's Scott Simon: “How to Tell a Story”
Caminotti, E. gray, j. (2012) "The effectiveness of
storytelling on adult learning", Journal of
Workplace Learning, Vol. 24 Issue: 6, pp.430-438

Koostas: Rita Lepik

Koolituse tulemuslikkuse
mõõtmise tööriist ettevõttele
Tööriista eesmärk on aidata ettevõttel hinnata toimunud koolituse tulemuslikkust.
ENNE KOOLITUST: Mõtle läbi, miks sa seda koolitust sellele sihtrühmale tellid/korraldad.
Too välja 4 märksõna või mõõdikut, millega saad kirjeldada olukorda või probleemi, mida
soovid koolituse abil parandada. Anna neile hinnang protsentides või 10-palli skaalal.

MÕÕTMISTULEMUS

MÕÕDIKUD

mõõdik 1

mõõdik 2

mõõdik 3

mõõdik 4
MÕÕDIK 1

MÕÕDIK 2

MÕÕDIK 3

MÕÕDIK 4

NÄITEKS:

tööõhkkond
koostöö
meeskonnas

vigade arv
uute ideede
genereerimine

PANE NENDE MÕÕDIKUTE ABIL KIRJA,
MILLIST TULEMUST OOTAD..
1 KUU
PÄRAST

Pane kirja soovitud
tulemused 1 kuu
pärast...

NÜÜD
KALENDRISSE!

3 KUU
PÄRAST

...

6 KUU
PÄRAST

1 AASTA
PÄRAST

...

X

Pane kirja soovitud
tulemused X aja
pärast

Pane kalendrisse meeldetuletus 1, 3, 6, 12 kuu möödumise ajale pärast
koolitust ja pista kirjapandud eesmärgid kindlasse kohta hoiule.
Kui kalender sulle meelde tuletab, siis võta leht eesmärkidega uuesti
välja ja anna hinnang mõõdikutele. Kui hästi on su lootus täitunud?
... uuesti üle ka tulevikueesmärgid.
Vaata

Koolituse tulemuslikkuse
mõõtmise tööriist õppijale
Tööriista eesmärk on aidata õppijal hinnata läbitud koolituse tulemuslikkust ja aidata seda
tõsta. See toimub läbi endale küsimuste esitamise kohe pärast koolitust ja teatud aja
möödudes pärast koolitust.
KOHE PÄRAST KOOLITUST: Mõtle läbi, milliste küsimuste abil saad sa mõne aja möödudes
pärast koolituse lõppu hinnata koolituse tulemuslikkust? Võid kasutada näidisküsimusi:

KÜSIMUSED ENDALE TULEVIKUKS

ÕÕDIK 2

Mida õpitust olen
rakendanud?

Mida teen
teistmoodi?

Kuhu olen
Mis ilmingutest ma
MÕÕDIK 1
jüudnud?
seda aru saan?

NÜÜD PANE KIRJA VASTUSED NEILE
KÜSIMUSTELE, MILLIST TULEMUST OOTAD..
1 KUU
PÄRAST

SIIS
KALENDRISSE

3 KUU
PÄRAST

6 KUU
PÄRAST

1 AASTA
PÄRAST

MÕÕDIK 4

Pane kalendrisse meeldetuletus 1, 3, 6 , 12 kuu möödumise ajale pärast
koolitust ja pista kirjapandud eesmärgid kindlasse kohta hoiule.
Kui kalender sulle meelde tuletab, siis võta leht eesmärkidega uuesti välja.
Anna hinnang, kui hästi on su lootus täitunud? Kasuta ka järgmisi
llisaküsimusi ja vaata uuesti üle tuleviku eesmärgid.

LISAKÜSIMUSED:...

Mida veel
tahan teha?

Mis mind
takistab?

Kas mu
eesmärgid on
realistlikud?

Kuidas saaksin
eesmärke
realistlikumaks
muuta?

TAGASISIDE
Lähteolukord
7 Eesti Töötukassa karjäärinõustajat üle Eesti: on
vajadus saada rohkem klientide tagasisidet oma
töö tõhusamaks tegemiseks
Tagasiside kanalid kliendi jaoks praegu:
1. nõustajale pärast nõustamist suuliselt,
2. oma konsultandile järgmisel kohtumisel,
3. üldine rahuloluküsitlus – toimub kord 2 aastas

Eesmärk
innovaatiline lahendus, kuidas küsida
karjäärinõustamise klientidelt pidevalt tagasisidet ja
edastada see karjäärinõustajatele, et tagada
nõustajate arenguvõimalus ja karjäärinõustamise
teenuse kvaliteet klientide jaoks

Tagasiside mõiste
Tagasiside on info tagasiside saajale tema tegevuse
või arusaamade kohta, mis võib olla:
olemasolevat kinnitav / tunnustav või
muutusele suunatud – vähendamaks vastuolu
olemasoleva ja eesmärgipärase tegevuse /
arusaamade vahel (Hattie & Timperley, 2007, 81,
82, 86)
Nii positiivne kui negatiivne tagasiside toetab
tagasiside saaja arengut, kui on suunatud:
tema konkreetsete tegevuste tulemuslikkusele,
oskustele tegevusi juhtida ja
suhtlemise viisile.
Ebaefektiivsed on tagasiside saaja isikule antud
hinnangud. (Hattie & Timperley, 2007, 90–98, 102.)

KRAAN
Idee
paigaldada lokaalne
arvuti ehk tagasiside kraan
karjäärinõustajate ruumide
lähedale, kus on ekraanil lihtsad
avatud küsimused kliendi jaoks
karjäärinõustamise kohta
anonüümselt tagasiside andmiseks

Küsimused
mis oli kasulik? (kinnitav / tunnustav)
mis oleks võinud olla teisiti? (suunatud
muutusele)
lisainfoväli, kus klient saab välja tuua,
mida soovib
taustainfona tuleb täpsustada
karjäärinõustaja nimi

Üksikasjad
Kliendi suunab tagasisidet andma
karjäärinõustaja ise kohe pärast
nõustamiskohtumist
Tagamaks klientide anonüümsust, jõuab
tagasiside karjäärinõustajani kord kuus
Kliendi tagasisidet karjäärinõustajale
näeb peale karjäärinõustaja tema
vahetu juht ja karjääriteenuste juht

Allikas
Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81–112.
DOI: 10.3102/003465430298487. [2018, mai 04].
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/003465430298487
Kaasautorid: Helin Kapsta (TLÜ); Pille Pesti ja Lana Randaru (Eesti Töötukassa)

Kuidas tagada tööõnne
säilimist kutseõppes?

Tuleviku personalimeeskond aitab Sind!
TAHAD TEADA ROHKEM?
OTSI ÜLES PAVEL IVANOV ;-)

Ander Sile
KAANM17

Puust punaseks ja rasvase kirjaga
ehk kuidas muuta ideed ja arutlused selgeks!
Ggrupp omaala spetsialiste (minu puhul kutseõpetajaid), kellel on suur
kogemus ja ideed! Minu kui juhi soov on saavutada maksimaalselt selge tulemus
(näiteks õppekava rakenduskava
muutmine), mida saab kasutada
(näiteks õppeprotsessis) .
Lisame
professionaalide
grupile
(näiteks ehituse või keevituse eriala
õpetajad)
värske
ja
erialast
kretinismist
mittenakatunud
grupiliikme, kelleks on näiteks teise
pilguga kuid süsteemi tundev isik
(näit. kokaõpetaja)

Kõrvaltvaataja ja võhik (antud juhul
kokaõpetaja) peab oma küsimustega
suunama spetsialiste (ehituse eriala
õpetajaid) vajadusele teha arutatav
teema
selgeks
ka
teemasse
vähempühendunud
isikutele
(kokkuvõttes õpilastele)

Grupp peab oma arutelu käigus
jõudma nii kaugele, et ka teemast
kõrvaline isik (kokaõpetaja) läbi
oma
võhiklike
küsimuste
grupiarutelu käigus saab temaatika
selgeks ja arusaadavaks.

Kui Teil on tekkinud mõnes spetsiifilises teemas
ummikseis, ärge heitke meelt ja kutsuge appi
inimesi muudelt erialadelt, tihtipeale leiduvad
lahendused just vastustes nii-öelda rumalatele
küsimustele!

LEAN

Jekaterina Mishina
jekaterina.tm@gmail.com

OPTIMEERIMISE TEEL
MIKS?

KUIDAS?
Kirjelda

Optimeerib
Tõhustab

ja

rakendab

protsesse

ning

maksimaalselt
vähendab

inimressursi.

mittevajaminevaid

ressursse.
Inimeses

Visualiseerida
plakateid,
Panna

endas

on

Vähendab

kuluvat

Vähendab

vigu

ja

vajalikud

ressursid

olemas.

aega.
tõstab

protsessi

kõik

(nt.

kasutada

värvilist

paberit,

jne)

väiksemad

tegevused

(ka

kohvi

joomine).

Eemalda

prügi

oma

protsessis.

prügi.

Katsetada

Protsessi
algus

protsessi

markereid

kirja

Tuvastada
kvaliteeti.

detailselt.

protsessi

uuesti.

Tulemus

Optimeeritud "otse" tee

PRÜGI TÜÜBID
Liigtootmine

Ootamine

Info
puudumine

Edasitoimetamine

Standardi
puudumine

Loe veel:
http://leanway.ee/lean-meetodid-ja-terminid/
https://www.tark.ee/sissejuhatus-lean-juhtimisse-lean-ettevotte-simulatsioon
https://www.addenda.ee/sisekoolitus-kulusaastlik-juhtimine--lean-juhtimine

Liikumine

Potentsiaali
mitte kasutamine

Vaata veel:
https://www.youtube.com/watch?v=VWN8NrJ7LE8
https://www.youtube.com/watch?v=ud-GPOB9Nz0

Liigne
materjal

