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Liikumine Kodukant  

Kodukandi Koolituskeskus 

 
 

Järvamaa Keskraamatukogu (Lai 33, Paide) saalis, III korrus 
 

ÕPIVÄLJUNDID:   
 

Osaleja  
  
- teab, mida tähendab organisatsiooni (ühenduse) sisehindamine ning mõistab, miks on selle 

läbiviimine oluline  

- teab organisatsioonis toimuvaid protsesse ning teab, kuidas neid analüüsida  
- oskab analüüsida organisatsiooni eesmärke ja tulemuste mõju, võrdleb seatud eesmärke 

tegelikkusega  
- teab ja oskab kasutada erinevaid tagasiside küsimise meetodeid, teab analüüsimisel ning 

hindamisel ettetulevaid probleeme ning võimalikke lahendusi  
- teab, kuidas kasutada analüüsimisel saadud tulemusi oma edasises tegevuses  
 

 
 

PÄEVAKAVA: 
 
17. aprill 2013       Koolitaja: Eha Paas 
 
09.30 – 10.00    Kogunemine 

10.00 – 11.30    Seltsitegevuse hindamine – mis see on ja miks hindamist oma 

ühenduses teha? Üheskoos arutleme seltsi protsesside kui ka 

eesmärkide saavutamise hindamist. Mis on mõju? 

11.30 – 11.45   Jalasirutuspaus 

11.45 -13.15 Seltsi – kui kohaliku algatuse mõju sõnastamine ja hindamine.  

Praktilised harjutused. 

13.15 – 13.45   Lõunapaus 

13.45 - 15.00  Meie seltsi toimimise analüüs. Strateegiline suund, järelvalve-seire ja 

kontroll, ressursside tagamine, infovahetus ja avalikud suhted, oma 

liikmeskonna tundmine ja kaasamine, organisatsiooni kultuur. 

Arutelu. Kodutöö- seltsi juhatusega oma tegevuse toimimise analüüsi 

tegemine, arengukohtade kaardistamine.    

15.00         Asume koduteele!  

 
 
 
 
 

Tee mis suudad, sellega mis Sul on, seal kus 
Sa oled!  

(T.Roosevelt) 
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7. mai 2013       Koolitaja: Eha Paas 
 
09.30 – 10.00    Kogunemine 

10.00 – 11.30    Kokkuvõte kodustest ülesannetest. Hindamises, analüüsis ettetulevad 

probleemid.  Arutelu. 

11.30 – 11.45  Jalasirutuspaus 

11.45 – 13.15   Erinevad metoodikad tagasisideme kogumiseks . Praktilised 

harjutused. 

13.15 – 13.45  Lõunapaus 

13.45- 15.00    Kuidas hinnata juhatuse, külavanema tegevust, mida tuleks arvestada.  

Kokkuvõte koolituspäevast. Kuidas hindamist siduda oma igapäevase 

seltsitööga. 

15.00         Asume koduteele!  

 

 

 

EHA PAAS 
 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal. 
Eelnevalt ka Tallinna Pedakoogikaülikooli täiendkoolitusena 
noorsootöö eriala ning Tallinna Kergetööstustehnikumi 
õmblustehnoloogi eriala. Lisaks läbinud kursused nõustaja, 
projektikirjutamise, strateegia koostamise ja organisatsiooni juhtimise 
teemadel. Koolitajana kasutan aga kõige rohkem oma eelnevat 18. 
aastats töökogemust MTÜde juhtimisel. 

 
“Minu koolitusele tulija peab arvestama mõtlemise ja kaasa töötamisega. Koolitustel 

kasutan palju iseseisvat tööd, annan lahedamiseks harjutusi, kasutan arutelusid. Kindlasti 

saab osaleja kaasa ka mõned kodutööd. Töötan põhimõttega, et oskused tulevad ikkagi läbi 

praktika, nii et kui osaleja tahab selgeks saada näiteks projekti kirjutamist, tuleb tal selleks 

eelkõige hakata projekti kirjutama. Mina koolitajana saan anda teejuhiseid ja toetada.” 

 

 


