
 

 

Õppekava        nr 5-3/7 08.10.2021 

Kultuurikorraldaja täienduskursus 2021-2022  

Õppekavarühm:  Juhtimine ja haldus 

Õppekava koostamise alus: Kultuurikorraldaja kutsestandard, tase 4,6 

Eesmärk: kursusel osaleja omandab teadmised ja oskused, mis toetavad 

kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldaja kutsealast arengut ja 

suuremate algatuste juhtimise kavandamist ning elluviimist   

Õpiväljundid:  kursuse läbinu  
 

 analüüsib arengukava rolli igapäevase töö kavandamises 

 kasutab sihtrühma ootustele vastamiseks disainmõtlemise 
meetodeid  

 kavandab turundamise protsessi eesmärgid ja võtmetegevused 

 kavandab sisekommunikatsiooni tegevused 

 oskab välja tuua kultuurisündmuse veebiülekandeks vajalikud 
tehnilised vajadused  

 tunneb erinevaid ülekandekeskkondi ja valib lähtuvalt sihtgrupist 
sobiliku  

 tunneb dokumendi- ja arhiivihalduse korralduse põhitõdesid ja 
oskab luua erinevaid dokumente 

 omab teadmisi ja võtteid eneseregulatsiooniks ning läbipõlemise 
ennetamiseks 

 

Sihtgrupp:  rahvamajade/kultuurikeskuste töötajad jt kohaliku omavalitsuse 

kultuuritöö korraldajad 

Õppe maht: 80 tundi, millest 55 tundi on auditoorset tööd, 9 tundi praktikat, 16 

tundi iseseisvat tööd. 

Õppekeskkond: õpe toimub loenguruumis, kus on olemas istekohad 25-le, 

pabertahvel, interaktiivne tahvel. Praktiline õppus Eesti 

Pärimusmuusika Keskuses 

Sisu:   

 kultuuriorganisatsioonide ja -algatuste juhtimine (juhtimine ja 

kavandamine; algatuste sisuloome; turundus ja teavitamine; 

organisatsioon ja meeskond) 



 

 veebiülekannete korraldamine Eesti Pärimusmuusika Keskuse 
näitel (lühiülevaade Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt 
korraldatud sündmustest, mille puhul on kasutatud erinevaid 
tehnilisi lahendusi; EPMK videoteenused; veebiülekandeks 
vajalikud tehnilised vajadused ning nende rakendamine; 
ülekandekeskkondade tutvustus ja sobiliku valimine lähtuvalt 
sihtgrupist)  
 

 dokumendi- ja arhiivihaldus rahvamajas (dokumendi- ja 
arhiivihalduse korraldus; valdkonda reguleerivad õigusaktid; 
dokumendisüsteemi loomine (organisatsioonisisene 
töökorraldus); erinevate dokumentide loomine (kirjad, sh e-kirjad, 
organisatsioonisisesed õigusaktid jt) 

 

 tööstressi vältimine, eneseregulatsioon (tööstress kui nähtus; 

kuidas seda ennetada; töö endaga) 

 erialakirjandus öökapil (kultuuriteooriad, pärimuskirjandus, 

kultuurilooline ilukirjandus, kaasaegsed meediatekstid) 

Õppemeetodid: loeng, seminar, väitlus, grupiarutelu, praktilised harjutused, 

kohtumine praktikutega, iseseisev töö. 

Lõpetamise tingimused: osalemine õppetöös 75% ulatuses ja hindamine läbitud. 

 
Hindamismeetod: kultuurisündmuse kontseptsiooni esitlemine 
 
Hindamiskriteeriumid: osaleja esitleb kursuse käigus rühmatööna (või 

erandkorras individuaalselt) läbitöötatud kultuurisündmuse 
kontseptsiooni, selle sisu ja peamisi korraldusega seotud 
elemente 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: hindamise läbinud õppija saab Eesti 

Rahvakultuuri Keskuse tunnistuse, teistele väljastatakse tõend osaletud tundide ja 

läbitud teemade kohta. 

Koolitajad:  kõrgkoolide ja kultuuriasutuste töötajad, kellel on haridus 

humanitaarvaldkonnas, praktiline kultuurikorralduse ja täiskasvanute koolitamise 

kogemus. 


