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Täiendusõppe õppekava
nimetus

Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus

Õppekavarühm

Vara- ja isikukaitse

Sihtgrupp ja õppe
alustamise tingimused

Sotsiaalkindlustusameti kriisimeeskond
Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse ekursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide
sooritamine.

Õpperühma suurus

Kuni 25 osalejat

Õppe eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest,
asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja
juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist
•

•

Õpiväljundid

•
•
•

Õppe sisu

mõistab üldist kriisiaja töökorraldust ja planeerimist, ameti
kriisiaja juhtimist, staapide moodustamise eesmärki,
ülesandeid ja töökorraldust ning töökeskkonna tagamise
nõudeid;
teab
tsiviilkriiside
lahendamisel
kasutatavate
eesmärgipüstituse ja otsustusprotsesside põhialuseid;
kasutab olukorrateadlikkuse kontseptsiooni lähtuvalt oma
asutuse kriisistsenaariumitest;
rakendab meeskonnatöö põhialuseid kriisimeeskonnas
lähtuvalt JESIP metoodikast;
lahendab kriisistsenaariumi käigus keerukaid probleeme,
otsustab ning dokumenteerib otsused.

Teoreetiline loeng
• kriisiaja töökorraldus, planeerimine ja juhtimine;
• juhtimissüsteemid, juhtimistasandid ja juhtimisstruktuurid;
• staabi moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
• staabi töökeskkond ning selle alternatiivid;
• erikorrad ning nende rakendamine;
• otsuse vastuvõtmise mudelid ja- strateegiad;
• briifingud;

•
•

olukorrateadlikkus
JESIP põhiprintsiibid, situatsioonipilt ja ühised otsused.

Praktilised harjutused lauaõppuse (TTX) formaadis
•
•

Kriisistsenaariumi lahendamine;
Tagasiside.

Õppemeetodid

Auditoorne loeng, praktilised harjutused lauaõppuse formaadis, arutelu

Õppekava maht

6 ak/h, millest 2 ak/h on auditorne töö ja 3 ak/h on planeerimisharjutus
ja praktilised harjutused lauaõppuse formaadis ning 1 ak/h arutelu ja
koolituse kokkuvõte.

Õppematerjalide loend

1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas.
2. Muud õppematerjalid täpsustuvad koolituse ettevalmistuse käigus.

Õppekeskkonna
kirjeldus

Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja
esitlusvahenditega. Praktilised harjutused viiakse läbi asutuse oma
kriisijuhtimise keskkonnas, mis on täiendatud virtuaalsimulatsiooni
riist- ja tarkvaraga.

Lõpetamise tingimused
ja väljastavad
dokumendid

Koolitus loetakse läbinuks kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst.
Koolituse läbinule väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja
(kvalifikatsioon, õpi- või
töökogemus)

Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise
kogemusega sisejulgeoleku ja kriisireguleerimise eksperdid. Effective
Command hindamismetoodika kasutamist tõendav sertifikaat

Koostaja:

Tanel Meiel

Vastutav
struktuuriüksus:
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