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Täiendusõppe õppekava
nimetus

Kriisireguleerimisõppuse korraldamise koolitus

Õppekavarühm

Vara- ja isikukaitse

Sihtgrupp ja õppe
alustamise tingimused

Hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste, vastutavate
ministeeriumite ning kaasatud asutuste, sh ETO-de
kriisireguleerimisõppuste korraldajad.
Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse
e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide
sooritamine.

Õpperühma suurus

20 osalejat

Õppe eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisireguleerimisõppuste
kavandamisest,
ettevalmistusest,
läbiviimisest
ning
õppusejärgsetest tegevustest.


Õpiväljundid










Õppe sisu










Teab õppuse korraldamise eesmärke, õppuse liike ja nende
valikupõhimõtteid, õppuse etappide seoseid ning asutuse
juhi rolli õppuste korraldamisel;
püstitab õppuse eesmärgid ja sõnastab õpiväljundid;
koostab õppuse kavandi;
teab laua- ja staabiõppuse läbiviimise metoodikat;
valmistab õppuse ette;
juhib õppust;
viib läbi hindamise;
koostab õppusejärgse tegevuskava.
Kriisireguleerimisõppuste õiguslikud alused ja juhendid,
õppuste liigid ja korraldajad; õppuse korraldamise protsess;
õppuse planeerimine, ajakava;
õppuse ettevalmistamine, eesmärgid, kavandi koostamine;
stsenaarium, mängu elemendid (MILMEL, mänguplaan);
laua- ja staabiõppuse läbiviimise metoodika;
õppuse läbiviimine;
otsustusprotsesside komponendid;
õppuse hindamine ja õppusejärgsed tegevused;
olukorrateadlikkus ja otsustusprotsess;



praktilised harjutused: õppuse kavandi koostamine;
stsenaarium, mänguplaan ja stsenaariumi fookusküsimused;
õppuse praktiline läbiviimine; hindamine, järelduste
esitamine ja tegevuskava koostamine ning elluviimine.

Õppemeetodid

Auditoorne loeng ja praktilised harjutused.

Õppekava maht

8 ak/h (0,25 EAP), millest 4 ak/h on auditoorne töö ja 4 ak/h on
praktika koolikeskkonnas.

Õppematerjalide loend

1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas.
2. Kriisireguleerimisõppuse korraldamine. Siseministeerium 2017
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendi
d/Kriisireguleerimine/tpra_juhend_kriisireguleerimisoppuse_kor
raldamine_koos_kaantega_prindiversioon1.pdf
3. Siseministri 6.06.2017 määrus nr 22 „Kriisireguleerimisõppuse
läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
4. Erik K. Stern (editor), Designing Crisis Management Training
and Exercises for Strategic Leaders. Stockholm 2014.
5. Lauaõppuse korraldamise juhend.

Õppekeskkonna
kirjeldus

Loengud ja praktilised harjutused toimuvad õppeklassis, mis on
varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.

Lõpetamise tingimused
ja väljastatavad
dokumendid

Koolitus loetakse läbinuks, kui 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 ekspert.
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