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SISSEJUHATUS
Personaliarenduse eesmärk EL eesistumise kontekstis on inimeste võimalikult hea ettevalmistamine
edukaks eesistumiseks ning nende kvalifikatsiooni suurendamine pikas perspektiivis avalikus
teenistuses töötamiseks.
Suur sisuline panus eesistumise ajal eeldab nii ametnikelt kui ka poliitikutelt EL teemade ja
otsustusprotsesside tundmist, samuti eksperditeadmisi ja häid kogemusi oma poliitikavaldkonnas. Hea
tulemuse saavutamine tähendab mh väga head kontaktvõrgustikku EL institutsioonides, Euroopa
kultuurikonteksti tundmist, suhete ja võrgustike olemasolu, mille loomine ja hoidmine on pikaajalisem
protsess. Eesistumisel on peamine võõrkeel inglise keel ning ka selle valdamine heal tasemel on üks
samme heade tulemuste saavutamisel.
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel on arvestatud, et omandatud
teadmised ja oskused ning kujunenud võrgustikud jääksid kasutusse ka pärast eesistumist Eesti
igapäevases tegevuses ja tugevdaksid mõju Euroopa Liidu otsustusprotsessides.
Eesistumispersonali arendamiseks planeeritud detailsemaid arendus- ja koolitustegevusi kirjeldatakse
koolituskavas. Esimene versioon eesistumise koolituskavast valmis 2014. aastal ning see täpsustus
järgmiste aastate jooksul. Koolituskava koostamise käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
milliseid arendus- ja koolitustegevusi, millistele sihtrühmadele, millises mahus, millal, kus, mis
keeles ja millistel tingimustel eesistumispersonalile pakutakse?
Eesistumispersonali arendamine on laiaulatuslik ettevõtmine ning on seotud teiste Eesti avaliku
teenistuse personali arendamise kokkulepete ja arengukavadega. Näiteks jälgitakse, et läbiviidavate
arendus- ja koolitustegevustega toetatakse mh horisontaalset kaas- ja koostööd ning juhtimise ja
eestvedamise alaseid teadmisi ja oskusi. Arendus- ja koolitustegevused on mitmekülgsed, võimaldades
korraga rõhku pöörata mitme kompetentsi arendamisele. Olulisel kohal on praktiliste oskuste
omandamine, üksteiselt õppimise võimaldamine, samuti õppereisid ja stažeerimine, mis arendavad
eesistumise kontekstis võtmetähtsusega kompetentse.
Arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel on arvestatud 2013. aastal tehtud ametnike EL
kompetentside ja sellest tuleneva koolitusvajaduse uuringu tulemusi, samuti on analüüsitud teiste
liikmesriikide eesistujate kogemusi ning arvestatud täpsustusi, mis on saadud ministeeriumide ja
erinevate eesistumise sihtrühmade esindajate kaudu. Koolituskava on arutatud ministeeriumide
koolitusjuhtidega ning eesistumise personalistrateegia töörühmaga.
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevusi rahastatakse 3 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu
struktuurivahendite alameetmest „Riigivõimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“. Sellele summale lisandub Riigikantselei eelarvesse
planeeritud tugirahastus 615 000 eurot aastateks 2015–2017, mis on mõeldud strateegiliste
personalipaigutuste (nt töötajate lähetamine riiklikeks ekspertideks EL institutsioonidesse jne)
toetamiseks. Strateegilisi personalipaigutusi kirjeldavad tegevused ja nende korralduse põhimõtted on
leitavad EL personalistrateegias ega kajastu koolituskavas.
EL struktuurivahendite meetmest rahastatud tegevuste elluviimisel on Riigikantselei
Rahandusministeerium kokku leppinud, et Rahandusministeerium korraldab arendus-
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koolitustegevuste hanked, Riigikantselei annab hangete korraldamiseks vajaliku teabe ja korraldab
tegevuste elluviimise.
Koolituskava elluviimise eest vastutavad riigisekretär ja kantslerid ning elluviimist koordineerib
eesistumiskomisjon koostöös Riigikantselei eesistumise koordinatsiooniüksusega. Koolituskava
rakendamisel on sihtrühmaks kõik eesistumisega seotud ametnikud ja töötajad. Rakendamisel lasub
põhiraskus koolitusjuhtidel, kes vastutavad arendamist vajavate inimeste väljaselgitamise ning
arendus- ja koolitustegevustesse suunamise eest.
Ressursside ja tegevuste sihipäraseks planeerimiseks on eesistumise koolituskava hea vahend, mille
pinnalt saab iga ministeerium planeerida oma asutusesisest koolituskava ning ka eesistumise-eelset
tegevusplaani.

1. EESISTUMISE KOOLITUSKORRALDUSE ÜLDISED
PÕHIMÕTTED
Riigi poolt eesistumispersonalile horisontaalselt pakutavad arendus- ja koolitustegevused toimuvad
kolme aasta jooksul (2015–2017) erineval määral kogu eesistumismeeskonnale.
Horisontaalsete arendus- ja koolitustegevuste korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
• Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevused viiakse läbi ajaliselt kahes koolitustsüklis.
Esimene tsükkel algab 2016. a märtsis ja lõpeb 2017. a veebruaris ning teine tsükkel algab
2016. a novembrist ja lõpeb 2017. a I poolaasta lõpus. Teise koolitustsükli puhul on
arvestatud, et koolitusel osalevad alates 2016. a suvest eesistumispersonaliga liitunud
inimesed või need, kellel koolituse esimeses tsüklis ei õnnestunud osaleda.
• Eesistumispersonali koolitus- ja arendustegevuste hankimine ja rahastamine ja korraldamine
toimub keskselt, kuid ministeeriumid korraldavad ise oma inimeste osaluse ja peavad järge.
• Valdkondlikud koolitused (nt transport, põllumajandus vms) on ministeeriumide rahastada
ja korraldada.
• Arendus- ja koolitustegevuste toimumiskohad on Brüssel ja Eestis peamiselt Tallinn
(edaspidi Tallinn), arendus ja koolitustegevused on mõlemas kohas suures osas ühesugused.
• Arendus- ja koolitustegevused korraldatakse peamiselt inglise keeles.
• Arendus- ja koolitustegevuste korralduse hõlbustamiseks võetakse kasutusele riigitöötaja
iseteenindusportaalis koolitusmoodul.
• Arendus- ja koolitustegevuste üldjuhul õppematerjale ei paljundata ning need tehakse
kättesaadavaks elektroonilisel teel (järgitakse paberivaba eesistumise põhimõtet).
• Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta.
Registreerimise järgselt koolitusele mitteilmumisel, koolituse mittepiisavas mahus läbimise
või koolituse katkestamise korral esitatakse registreerunud osaleja asutusele arve koolituskoha
kulude ulatuses.
• Arendus- ja koolitustegevused põhinevad peamiselt aktiivõppel.
• Kõik eesistumispersonali liikmed ei läbi kõiki arendus- ja koolitustegevusi.
• Eesistumise prioriteetne sihtrühm on töörühma juhid ja asejuhid.
• Arendus- ja koolitustegevustega edendatakse horisontaalset kaas- ja koostööd ning
juhtimise ja eestvedamise alaseid teadmisi ja oskusi.
• Arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel jälgitakse avaliku teenistuse keskselt
korraldatavaid koolitusi ning tippjuhtide koolitus- ja arendusplaane ning välditakse
dubleerimist.
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2. PERSONALIARENDUSE SIHTRÜHMAD
Eesistumispersonal koosneb hinnanguliselt 1300 inimesest, neist umbes 1000 on sisuinimest ja umbes
300 tugi- ja tehnilist personali. Koolituskavas on planeeritud mõnevõrra suurem sisupersonali arv, sest
arvestatud on võimalike personalimuudatuste ning sellega kaasneva täiendava arendus- ja
koolitusvajadusega.
Sisupersonal valmistab ette eesistumise sisu ja viib eesistumise läbi.
Sisupersonal jaguneb viieks sihtrühmaks:
 Ministrid ja alaline esindaja ning tema asetäitjad, juhivad oma valdkonna nõukogu
ametlikke istungeid ning arutelusid nõukogude mitteametlike kohtumiste raames. Alaliste
esindajate komitee eesistujad (2 Coreperi saadikut) juhivad komitee kahe formaadi tegevust,
sh valmistavad ette ministrite nõukogusid ning ülemkogusid.
 Teemajuhid (ca 40 inimest), planeerivad ja suunavad eesistumise sisuteemasid, aitavad
jooksvalt lahendada EL läbirääkimistelaua taga tekkinud sisulisi probleeme ja vastutavad
tulemuste saavutamise eest.
 Töörühma juhid ja asejuhid (500 inimest), juhivad liikmesriikide esindajate töörühma tööd
ja teemade menetlemist. Asejuhid on juhile abiks ja toeks ning vajaduse korral asendavad
juhti. Koolituskavas on selle sihtrühma hulka arvatud ka Riigikogu komisjonide esimehed ja
spiiker ning asespiiker. Riigikogu komisjonide esimehed juhivad Euroopa Parlamendi ja
rahvusparlamentide vahelisi kohtumisi.
 Sisueksperdid (400 inimest), koostavad eesistuja seisukohti ning kompromissettepanekute
tekste, protokollivad koosolekuid.
 Sisukoordineerijad (90 inimest), korraldavad eesistumise sisulist ametkondadevahelist
koostööd. Sellesse sihtrühma kuuluvad ka Euroopa Parlamendiga suhete koordineerijad ja
kommunikatsioonikoordineerijad. Euroopa Parlamendiga suhete koordineerija jälgib koostöös
AEEL-iga sisufailide liikumist EPs, koordineerib kohtumisi ja kuulamisi EPga, nõustab oma
riigi asutusi EPga suhtlemisel jne. Kommunikatsioonikoordineerijad aitavad asutuse ja
valitsemisala EL teemasid vahendada avalikkusele ja meediale.
Tugi- ja tehniline personal koordineerib eesistumise ja selle ettevalmistamise korralduslikku poolt
ning toetab eesistumist ja kõiki üritusi praktiliste ja tehniliste lahendustega.
Tugi- ja tehnilise personali hulka kuuluvad:
 Korralduse koordineerijad (50 inimest), koordineerivad eesistumisega seonduvate
kohtumiste, koosolekute ja ürituste logistilist ettevalmistamist ning läbiviimist
ministeeriumides, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis (edaspidi ELS) ja Eesti
Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures (edaspidi AEEL). Samuti koordineerivad
nad eesistumise personali- ja koolitusküsimusi.
 Assistendid (40 inimest), toetavad töörühma juhte, teemajuhte, eksperte ja koordineerijaid
igapäevastes tehnilistes küsimustes.
 Sideisikud (Liaison Officers, 80 inimest), on Eestis toimuvate ürituste korral sidepidajad
külalisdelegatsioonide ja korraldusmeeskonna ning kohalike saatkondade vahel.
 Autojuhid (80 inimest), transpordivad delegatsioone Eestis toimuvate kõrgetasemeliste
ürituste korral.
 Tõlgid (50 inimest), tõlgivad esinejaid Eestis toimuvate kõrgetasemeliste ürituste korral.
 Hankespetsialistid (10 inimest), korraldavad riigihankeid ja haldavad eelarvelisi vahendeid.
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Rahandusspetsialistid (3 inimest), on eesistumise koordinatsiooniüksuse ja AEELi
raamatupidajad.
Protokollitöötajad (20 inimest), on Eestis toimuvate kõrgetasemeliste ürituste
protokolliteenuse osutajad välisministeeriumis, nõustavad vajaduse korral asutusi ürituste
korraldamisel. Lisaks välisministeeriumile kuuluvad sihtrühma ka teiste ministeeriumite
protokollitöötajad.
Turvalisuse eest vastutavad töötajad (inimeste arv sõltub ürituste arvust ja tasemest),
pakuvad teenust Eestis toimuvate kõrgetasemeliste ürituste puhul.

3. EESISTUJA TÖÖKS VAJALIKUD KOMPETENTSID
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel oli üks alustalasid EL
otsustusprotsessiga seotud ametnike ja poliitikute kompetentsimudel. Kompetentsimudel hõlmab
erinevate sihtrühmade eesistumiseks vajalike teadmiste-oskuste ning kompetentside kirjeldust
võtmetulemuste ja -tegevuste kaupa. Eesistumise kompetentsimudel töötati välja 2013. aastal. Algselt
ELSi loodud eesistumise kompetentsimudelit arendati edasi Praxise uuringu „EL otsustusprotsessiga
seotud ametnike ja poliitikute koolitusvajaduste hindamine Euroopa Liidu nõukogu eesistumise
läbiviimiseks vajalike kompetentside arendamiseks“ tulemustest lähtuvalt.
Eesistumispersonalile planeeritud arendus- ja koolitustegevused toetuvad kompetentsimudelile ning
iga sihtrühma esindaja puhul on võimalik näha, kuidas konkreetne arendus- ja koolitustegevus toetab
tema kompetentse, teadmisi või oskusi hea eesistuja kuvandi poole liikumisel.
Tabel 1. EESISTUMISE KOMPETENTSIMUDEL: KOMPETENTSID JA NENDE OLULISUS
võtmetähtsusega (ilma selleta ei saa reaalselt rolli täita)
oluline (tähtis mõju rolli täitmisele, aga rolli täitmise edukust see lõpuni ei määra)
vähem oluline (kasulik mingites olukordades)
Nõukogu
juhatav
minister

Coreperi
saadik

Teemajuht

Töörühma
juht ja asejuht

Sisuekspert

Sisukoordineerija

Võtmetähtsusega

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Vähem
oluline

Oluline

Kommunikatsioon ja info
juhtimine

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Koostöö ja võrgustikutöö

Võtmetähtsusega

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Vähem
oluline

Oluline

Juhtimine ja eestvedamine

Oluline

Oluline

Oluline

Võtmetähtsusega

Vähem
oluline

Oluline

Kohanemisvõime ja
arenguvalmidus

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Oluline

Pingetaluvus

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Vähem
oluline

Oluline

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

KOMPETENTSID
Läbirääkimine ja
mõjutamine

TEADMISED-OSKUSED
EL institutsioonid ja
otsustus-/tööprotsess
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EL kultuurikontekst

Oluline

Võtmetähtsusega

Vähem
oluline

Oluline

Vähem
oluline

Vähem oluline

Teadmised Eesti riigi
valitsemisest

Oluline

Oluline

Oluline

Oluline

Vähem
oluline

Vähem oluline

Teadmised
poliitikavaldkonnast

Oluline

Oluline

Oluline

Võtmetähtsusega

Võtmetähtsusega

Vähem oluline

Võtmetähtsusega

Võtmetähtsusega

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Oluline

Oluline

Võtmetähtsusega

Oluline

Oluline

Oluline

Oluline

Inglise keele oskus
Töökogemus

4. ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTE JAOTUS, ÜLESEHITUS JA
SISU
4.1 Arendus- ja koolitustegevuste jaotus
Arendus- ja koolitustegevused on jaotatud eesistumise kompetentse ja teadmisi suurendavateks
koolitusteks, arendustegevusteks ja keeleõpet toetavateks tegevusteks (vt joonis 1). Peale
sihtrühmapõhise jaotuse eristatakse Brüsselis ja Tallinnas elluviidavaid programme.

EESISTUMISE KOOLITUSED
JA ARENDUSTEGEVUSED

KESKSELT PAKUTAVAD
KOOLITUSED JA
ARENDUSTEGEVUSED

Kesksed arendus- ja
koolitusprogrammid
(Tallinn ja Brüssel)

Kompetentsidel
põhinevad
koolitusprogrammi
d (Tallinn, Brüssel)

Inglise keele
koolitused
(Tallinn)

EL institutsioonide
korraldatavad
koolitusprogrammi
d (Tallinn ja
Brüssel)

Erialaspetsiifilised
eesistumisega seotud
koolitused –
ministeeriumide
vastutusala

Seminarid
ministritele
(peamiselt Tallinn)

Stažeerimised,
õppereisid,
praktikad (Tallinn,
EL riigid)

Joonis 1. EESISTUMISE ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTE JAOTUS

Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevusi korraldatakse peamiselt keskselt, sest sellega
tagatakse vajalike ja ühtse kvaliteediga hangitud tegevuste jõudmine kogu eesistumispersonalini.
Samas ei ole võimalik erialaspetsiifilisi arendus- ja koolitustegevusi keskselt korraldada ning neid
tuleb korraldada ministeeriumidel. Peale erialaspetsiifiliste koolituste võib ministeerium soovi ja
lisavajaduse korral eesistumisega seotud inimestele individuaalsemalt läheneda ning toetada nende
arengut eesistumiseks valmistumisel. Näiteks võib tegemist olla suurepärase töörühma juhi eeldustega
inimesega, kelle inglise keele oskuse arendamisega on mõistlik alustada võimalikult varakult. Samuti
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on ministeeriumidel oluline igakülgselt toetada eesistumisega seotud inimeste kogemuste omandamist
teistelt EL liikmesriikidelt.
Koolituskava planeerimisel arvestatakse teiste hulgas Euroopa Liidu institutsioonide poolt
eesistujariigile pakutavate koolitustega ning välistatakse nende ja eesistumispersonali kesksete
koolituste ajalised ja sisulised kattuvused.
Eraldi rõhuasetusega on koolituskavas välja toodud inglise keele õpet toetavad tegevused ning
õppimine teiste kogemustest stažeerimiste või õppereiside kaudu. Neid tegevusi on mh teised
eesistujariigid ära märkinud kui väga vajalikke toetavaid tegevusi.

4.2 Arendus- ja koolitustegevuste ülesehitus
Arendus- ja koolitusprogrammid on jaotatud vastavalt sihtrühmadele ning asukohariigile (Tallinn või
Brüssel). Brüsselis toimuvad koolitused kirjeldavad töörühma juhtide sihtrühma arendus- ja
koolitustegevusi, välja jäävad inglise keele koolitused ja stažeerimisvõimalused (vt lisa 1).
Koolitusvajaduste alusel planeeritud arendus- ja koolitustegevused on kooskõlastatud erinevate
eesistumispersonali sihtrühmade esindajatega ja ministeeriumide koolitusjuhtidega ning planeeritavaid
tegevusi on tutvustatud Eesti EL Nõukogu eesistumist ettevalmistava komisjoni kohtumisel.
Arendus- ja koolitustegevused on sihtrühmadest tulenevalt jagatud:
 Nõukogu juhatavate ministrite ja Coreperi saadikute arendus- ja koolitustegevusteks
 Teemajuhtide arendus- ja koolitustegevusteks
 Töörühma juhtide ja asejuhtide arendus- ja koolitustegevusteks
 Sisuekspertide arendus- ja koolitustegevusteks
 Sisukoordineerijate arendus- ja koolitustegevusteks
 Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevusteks
Erinevatele sihtrühmadele pakutavad arendus- ja koolitustegevused on jaotatud kolmeks mooduliks:
 Eesistumise kompetentside arendamise moodul
 Teadmiste arendamise moodul
 Võõrkeeleoskuse arendamise moodul
Iga arendus- või koolitustegevus hõlmab rohkem kui ühe kompetentsi arendamist. Näiteks viiakse
läbirääkimiste koolitused läbi inglise keeles, juhtimise ja eestvedamise arendamist peetakse silmas
läbivalt ja teadlikult kõigis tegevustes, võõrkeele õppes treenitakse läbirääkimisoskusi jne.
Peamiste arendus- ja koolitustegevuste täpsemad kirjeldused on leitavad koolituskava lisas.
Mugavama lugemise eesmärgil sisaldavad moodulites toodud arendus- ja koolitustegevused
tekstisisest linki konkreetse tegevuse kirjeldusele. Arendus- ja koolitustegevuse kirjeldused on aluseks
hankedokumentide lähteülesannete koostamisel. Hankedokumentide lähteülesannete koostamisse
kaasatakse valdkonnaeksperte ning neid arutatakse koolitusjuhtide töörühmas. Lähteülesannete
koostamise käigus võivad arendus- ja koolitustegevuste kirjelduste rõhuasetused muutuda.
Iga moodul hõlmab mitut arendus- ja koolitustegevust ning need on mooduli sees paigutatud
kronoloogilisse järjekorda. Arvestades arendus- ja koolitustegevuste suurt mahtu ja võimalikku
eesistumispersonali voolavust, on suur osa tegevustest jaotatud kahte koolitustsüklisse. Esimene

9

koolitustsükkel viiakse läbi ajavahemikus märts 2016 – veebruar 2017 ning teine koolitustsükkel
ajavahemikus november 2016 – juuli 2017. Teise koolitustsükli puhul on arvestatud, et koolitusel
osalevad alates 2016. a suvest eesistumispersonaliga liitunud inimesed või need, kellel koolituse
esimeses tsüklis ei õnnestunud osaleda.
Kõikidesse sisupersonali teadmiste-oskuste arendamise moodulitesse kuuluvad EL institutsioonide
pakutavad koolitused ning stažeerimised või õppereisidel osalemise võimalused. Koolitused on
erinevates sihtrühmades põhijoontes sarnased, kuid koolitaja ülesanne on just konkreetsele
sihtrühmale vajalike teadmiste või oskuste väljatoomine. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitused on
siiski teiste sihtrühmade koolitustest pikemad ja praktilisemad.
Arvestades eesistumispersonali hõivatust, on koolitused (v.a keeleõpe) planeeritud intensiivsete ja
kompaktsetena ning on enamasti ühe- või kahepäevased. Seevastu stažeerimiste puhul on arvestatud
pikema ajavahemikuga (kuni üks kuu).
Sihtrühmade arendus- ja koolitustegevuste kirjelduse juures ei kajastu õpet toetavad meetmed.
Nendeks on näiteks käsiraamatud ja audiovisuaalsed õppematerjalid ja tegevuste korraldust toetava
keskse koolitusmooduli loomine. Toetavaid meetmeid kirjeldatakse 7. peatükis.

4.3 Sisupersonali arendus- ja koolitustegevused
Nõukogu juhatavate ministrite ja Coreperi saadikute arendus- ja koolitustegevused

Ministritele vajalike arendustegevuste sisu täpsustatakse 2016. aasta jooksul ning hankimisel
lähtutakse reaalsest vajadusest. Tegevuste planeerimisel on sihtrühma suuruseks arvestatud 20 inimest
(peamiseltministrid, alaline esindaja ja tema asetäitjad). Vajaduse korral kaasatakse selle sihtrühma
erinevatesse tegevustesse ka teisi asutuse esindajaid, nt kantslerit, riigisekretäri, ministri nõunikke või
Riigikogu spiikrit. Ministrite nõunikel on võimalus osaleda ka teistele sihtrühmadele mõeldud
arendus- ja koolitustegevustes.
Ministrite ja Coreperi saadikute arendustegevustena on planeeritud peamiselt individuaalsed
konsultatsioonid ja infotunnid ning kohtumised teiste riikide ministrite või tippjuhtide, Euroopa
Parlamendi liikmete (edaspidi EP liikmete), Euroopa Komisjoni ja EL Nõukogu sekretariaadi
ametnikega. Ministritel ja Coreperi saadikutel on võimalik valida pakutud teemade valdkonnast omale
sobilik tegevus või saada konsultatsiooni hanke kaudu leitud (välis)konsultantidelt.
Tulenevalt ministrite ja Coreperi saadikute suurest hõivatusest on arendustegevuste pakkumisel
arvestatud võimalikult suure paindlikkusega. Konsultatsioonid, infotunnid ja erinevad kohtumised
toimuvad kooskõlastatult teiste planeeritud igapäevaste tegevustega. Konsultatsioonide mõned teemad
(nt läbirääkimised või suhtlemine rahvusvahelise meediaga) eeldavad mh praktilist osa ja treenimise
komponenti ning toimuvad maksimaalselt poole- või ühepäevaste tegevustena. Näiteks on võimalik
kombineerida rahvusvahelise meediaga suhtlemise treening Brüsselis EL Nõukogu sekretariaadis enne
või pärast EL ministrite nõukogu istungit.
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TABEL 2. ÜLEVAADE MINISTRITE JA COREPERI SAADIKUTE ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTEST

Mood
ul

1

Eeldatavad arendus- ja koolitustegevused



Error! Reference source not found.

Kompete
 Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon
ntside
arendami 
se moodul  Suhtlemine meedia ja avalikkusega
 Koostöökohtumised EP liikmete, teiste liikmesriikide tippametnike ja ministritega

1

Võtmetähtsusega koolitus- ja arendustegevused on märgitud tumedama värviga.
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Teadmist
e-oskuste
arendami
se moodul





Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess ning EL poliitikavaldkonnad
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine



Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga

Eesmärk

Sihtrühm

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja
praktiliste oskuste baas Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa
Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi mõjutamiseks
läbirääkimistel.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja
sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on
võtmeisikud ning millised on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku
ning otsustada igal kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi
selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest
ning nende eest vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks
EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes
olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja
kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.

Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate
kolmepoolsetest läbirääkimistest EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise simulatsiooni käigus
kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia
eesistumise eelselt koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
saavutamiseks;
ja mõjutamine
võtmekompetent Läbirääkimine
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
arendamist
Teadmised poliitikavaldkonnast
koolitus toetab
Peamised
koolitusteemad

Koolitusmeetodi
d
Kommentaarid

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid komisjoni esimees, raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh
ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja
ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega
toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri
planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja
grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja
12
ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane,
teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus on
ühepäevane.

Võõrkeele
oskuse

arendami
se moodul

Individuaalne keeleõpe

Teemajuhtide arendus- ja koolitustegevused

Teemajuhid vastutavad eesistumise valdkondliku sisuprogrammi kokkupaneku, selle üldise
elluviimise ja tulemuste eest. Enamasti täidavad teemajuhid eesistumisülesandeid ametikoha järgi
(tavapäraselt asekantslerid). Arvestades teemajuhtide suurt kompetentsust, ei ole koolitusplaanis
arvestatud kõikide teemajuhtide osalusega kõikides arendus- ja koolitustegevustes. Teemajuhtide
koolituste sihtrühmas on arendus- ja koolitustegevustes osalema oodatud ka ministeeriumide töö
tulemuslikkuse eest vastutavad kantslerid.
TABEL 3. ÜLEVAADE TEEMAJUHTIDE ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTEST
Mood
ul

Arendus- ja koolitustegevused
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Euroopa Liidu õigussüsteem

Kompete

ntside
arendami 
se moodul 

Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon



Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga

Eesmärk

Sihtrühm

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja
praktiliste oskuste baas Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa
Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi mõjutamiseks
läbirääkimistel.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja
sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on
võtmeisikud ning millised on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku
ning otsustada igal kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi
selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest
ning nende eest vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks
EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes
olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja
kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.

Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate
kolmepoolsetest läbirääkimistest EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise simulatsiooni käigus
kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia
eesistumise eelselt koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
saavutamiseks;
ja mõjutamine
võtmekompetent Läbirääkimine
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
arendamist
Teadmised poliitikavaldkonnast
koolitus toetab
Peamised
koolitusteemad

Koolitusmeetodi
d
Kommentaarid

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid komisjoni esimees, raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh
ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja
ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega
toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri
planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja 14
grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja
ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane,

Teadmist
e-oskuste
arendami
se moodul






Võõrkeele
oskuse

arendami 
se moodul

Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess II (edasijõudnud)
EL Nõukogu sekretariaadi ja eesistuja vaheline koostöö
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
Õppereisid
EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)

Töörühma juhtide ja asejuhtide arendus- ja koolitustegevused

Töörühma juhid ja asejuhid on eesistumise prioriteetne sihtrühm. Töörühma juhtide võimekusest
sõltub tulemuste saavutamine ja kogu eesistumise tulemuslikkus ning sellest tulenevalt ka teiste
liikmesriikide hinnang Eesti eesistumise edukusele. Koolituskavas on töörühma juhtide ja asejuhtide
arendus- ja koolitustegevuste maht eesistumispersonali sihtrühmadest kõige suurem. Kuna AEELis
töötavad inimesed täidavad enamasti töörühma juhi rolli, kuuluvad siia sihtrühma ka nende arendus- ja
koolitustegevused Brüsselis. Asejuhi roll on olla juhile abiks ja toeks ning vajaduse korral juhti
asendada. Seega on oluline, et ka nemad saavad arendus- ja koolitustegevustes osaleda täiel määral.
TABEL
4.
ÜLEVAADE
KOOLITUSTEGEVUSTEST
Mood
ul

TÖÖRÜHMA

JUHTIDE

JA

ASEJUHTIDE

ARENDUS-

JA

Arendus- ja koolitustegevused
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Euroopa Liidu õigussüsteem*

Kompete
 Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon
ntside
arendami  *
se moodul 



Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga

Eesmärk

Sihtrühm

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja
praktiliste oskuste baas Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa
Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi mõjutamiseks
läbirääkimistel.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja
sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on
võtmeisikud ning millised on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku
ning otsustada igal kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi
selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest
ning nende eest vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks
EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes
olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja
kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.

Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate
kolmepoolsetest läbirääkimistest EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise simulatsiooni käigus
kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia
eesistumise eelselt koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
saavutamiseks;
ja mõjutamine
võtmekompetent Läbirääkimine
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
arendamist
Teadmised poliitikavaldkonnast
koolitus toetab
Peamised
koolitusteemad

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid komisjoni esimees, raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh
ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja
ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega
toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri
planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
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-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitusmeetodi
d
Kommentaarid

Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja
grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja
ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane,
teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus on
ühepäevane.

Töörühma koosolekute ettevalmistamine ja juhtimine
Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on TRJ rolli edukaks täitmiseks vajalike teadmiste ja
praktiliste oskuste omandamine.

Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad.
Osalejateks on kogu töörühma juhtide ja asejuhtide sihtrühm, olulisemate
töörühmade sisueksperdid ja EPga suhete korraldamise ja
kommunikatsiooniga tegelevad sisukoordineerijad.
Koolituse tulemusena osaleja:
Õpiväljundid
- arutleb olulisemate töörühmade teemade, ülesannete ja töörühma juhi
rolli(de) üle ja võrdleb neid;
- iseloomustab ja selgitab erinevate osaliste rolle Eesti EL
koordinatsioonisüsteemis;
- juhib efektiivselt koosolekuid ja arutelusid, järgides töökorda ning
pidades kinni ajakavast ja teemast;
- analüüsib oma tugevaid ja nõrku külgi pingeolukordades käitumisel ning
rakendab võtteid paremaks enesejuhtimiseks;
- käitub oskuslikult pingelistes olukordades, säilitades positiivsuse,
tasakaalukuse ja otsustusvõime;
- teab, läbirääkimiste põhireegleid, teeb lobitööd kokkulepeteni
jõudmiseks;
- teab, kuidas töörühma koosolekute juhtimisel on korraldatud tõlketöö
ning arvestab selle nüanssidega oma töö korraldamisel.
Läbirääkimine ja mõjutamine
Sihtrühma
võtmekompetent Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
Juhtimine ja eestvedamine
arendamist
Kohanemisvõime, pingetaluvus
koolitus toetab
EL institutsioonid ja otsustusprotsess
Sihtrühm

Peamised
koolitusteemad

Ühepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Põgus ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast ja
korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
praktilised tööriistad olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks,
prioriteetide seadmine;
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-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise
arvestamine.

nüanssidega

Kahepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Süsteemne ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast
ja korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosoleku juhi kui vahendaja/läbirääkija roll ja ülesanded. Mõjutamise
ning auditooriumi ohjamise oskused. Meeskonna juhtimise ja hea
tööõhkkonna/keskkonna eelduste loomise printsiibid. Konfliktide juhtimine
ja lepitamine;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
praktilised tööriistad;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Töörühma koosoleku juhtimise treening, selle analüüs ja õppetunnid
enesearenduseks;
-olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks, prioriteetide seadmine;
-töörühma juhtimise treeningu analüüs ja õppetunnid enesearenduseks;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega
arvestamine.





2

Koolitusmeetodi
d

Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ning
individuaal- ja grupitöödel.

Kommentaarid

Töörühma juhtimise treening peab olema võimalikult sarnane reaalse
töörühma koosoleku läbiviimisega ning osalejad peavad saama
praktiseerida suulist eneseväljendust (inglise keeles). Soovitavalt
kaasatakse koolituse läbiviimisesse töörühma juhi rolli vahetu kogemusega
Eesti või teiste riikide ametnikke, kes saavad jagada oma praktilisi
näpunäiteid. Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on
koolitaja ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on
kahepäevane, teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus
on ühepäevane.

*
Suhtlemine meedia ja avalikkusega*

Error! Reference source not found.* 2

Tärniga tähistatud arendus- ja koolitustegevused toimuvad Tallinnale lisaks ka Brüsselis.
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Teadmist
e-oskuste 
arendami 
se moodul 



Võõrkeele

oskuse

arendami
se moodul

Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess I (põhikoolitus)
Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess II (edasijõudnud)*
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine*
Euroopa Parlament ja selle toimimine (EP seminar)*
EL Nõukogu sekretariaadi ja eesistuja vaheline koostöö*
Teemapäev töörühma juhtidele (EL Nõukogu sekretariaadi seminar)*
Õppereisid
Stažeerimine
EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)*

Sisuekspertide arendus- ja koolitustegevused

Sisuekspertide sihtrühm on arvuliselt suur, kuna igat töörühma katab vähemalt üks ekspert, mõningatel
juhtudel rohkemgi. Samuti on tõenäoline, et osa praegusi sisueksperte hakkab eesistumise ajal täitma
töörühma juhi või asejuhi rolli. Uued sisueksperdid võivad olla küll kursis poliitikavaldkonnaga, kuid
mitte EL asjadega. Arendus- ja koolitustegevusi täiendav oluline teadmiste ja kogemuste saamise viis
on sisuekspertidel enne eesistumise algust osalemine EL Nõukogu töörühmades. Tulevased
sisueksperdid peaksid kõik saama võimaluse töörühmades osaleda koos kogenumate valdkonna
asjatundjatega. Töörühmades osalemisega kaasnevaid kulusid eesistumise koolituseelarvest ei
hüvitata.
TABEL 5. ÜLEVAADE SISUEKSPERTIDE ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTEST
Mood
ul

Arendus- ja koolitustegevused
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Euroopa Liidu õigussüsteem

Kompete
 Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon
ntside
arendami
se moodul 
 Error! Reference source not found.*




Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga

Eesmärk

Sihtrühm

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja
praktiliste oskuste baas Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa
Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi mõjutamiseks
läbirääkimistel.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja
sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on
võtmeisikud ning millised on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku
ning otsustada igal kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi
selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest
ning nende eest vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks
EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes
olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja
kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.

Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate
kolmepoolsetest läbirääkimistest EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise simulatsiooni käigus
kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia
eesistumise eelselt koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
saavutamiseks;
ja mõjutamine
võtmekompetent Läbirääkimine
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
arendamist
Teadmised poliitikavaldkonnast
koolitus toetab
Peamised
koolitusteemad

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid komisjoni esimees, raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh
ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja
ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega
toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri
planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
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Koolitusmeetodi
d
Kommentaarid

-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja
grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja
ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane,
teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus on
ühepäevane.

Töörühma koosolekute ettevalmistamine ja juhtimine
Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on TRJ rolli edukaks täitmiseks vajalike teadmiste ja
praktiliste oskuste omandamine.

Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad.
Osalejateks on kogu töörühma juhtide ja asejuhtide sihtrühm, olulisemate
töörühmade sisueksperdid ja EPga suhete korraldamise ja
kommunikatsiooniga tegelevad sisukoordineerijad.
Koolituse tulemusena osaleja:
Õpiväljundid
- arutleb olulisemate töörühmade teemade, ülesannete ja töörühma juhi
rolli(de) üle ja võrdleb neid;
- iseloomustab ja selgitab erinevate osaliste rolle Eesti EL
koordinatsioonisüsteemis;
- juhib efektiivselt koosolekuid ja arutelusid, järgides töökorda ning
pidades kinni ajakavast ja teemast;
- analüüsib oma tugevaid ja nõrku külgi pingeolukordades käitumisel ning
rakendab võtteid paremaks enesejuhtimiseks;
- käitub oskuslikult pingelistes olukordades, säilitades positiivsuse,
tasakaalukuse ja otsustusvõime;
- teab, läbirääkimiste põhireegleid, teeb lobitööd kokkulepeteni
jõudmiseks;
- teab, kuidas töörühma koosolekute juhtimisel on korraldatud tõlketöö
ning arvestab selle nüanssidega oma töö korraldamisel.
Läbirääkimine ja mõjutamine
Sihtrühma
võtmekompetent Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
Juhtimine ja eestvedamine
arendamist
Kohanemisvõime, pingetaluvus
koolitus toetab
EL institutsioonid ja otsustusprotsess
Sihtrühm

Peamised
koolitusteemad

Ühepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Põgus ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast ja
korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
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praktilised tööriistad olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks,
prioriteetide seadmine;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega
arvestamine.
Kahepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Süsteemne ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast
ja korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosoleku juhi kui vahendaja/läbirääkija roll ja ülesanded. Mõjutamise
ning auditooriumi ohjamise oskused. Meeskonna juhtimise ja hea
tööõhkkonna/keskkonna eelduste loomise printsiibid. Konfliktide juhtimine
ja lepitamine;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
praktilised tööriistad;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Töörühma koosoleku juhtimise treening, selle analüüs ja õppetunnid
enesearenduseks;
-olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks, prioriteetide seadmine;
-töörühma juhtimise treeningu analüüs ja õppetunnid enesearenduseks;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega
arvestamine.
Koolitusmeetodi
d

Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ning
individuaal- ja grupitöödel.

Kommentaarid

Töörühma juhtimise treening peab olema võimalikult sarnane reaalse
töörühma koosoleku läbiviimisega ning osalejad peavad saama
praktiseerida suulist eneseväljendust (inglise keeles). Soovitavalt
kaasatakse koolituse läbiviimisesse töörühma juhi rolli vahetu kogemusega
Eesti või teiste riikide ametnikke, kes saavad jagada oma praktilisi
näpunäiteid. Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on
koolitaja ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on
kahepäevane, teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus
on ühepäevane.



Teadmist 
e-oskuste 
arendami 
se moodul 


Võõrkeele

oskuse

arendami
se moodul

Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess I (põhikoolitus)
Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess II (edasijõudnud)
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
EL Nõukogu sekretariaadi ja eesistuja vaheline koostöö
Õppereisid
Stažeerimine
Osalemine EL Nõukogu töörühmades
EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)
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Sisukoordineerijate arendus- ja koolitustegevused

Sisukoordineerijad korraldavad eesistumisega seotud sisulist ametkondadevahelist koostööd.
Peamiselt on sisukoordineerijateks praegused Euroopa Liidu asjade koordineerimisega seotud
inimesed. Sisukoordineerijatele planeeritud arendus- ja koolitustegevuste hulgas tuleb eristada
kommunikatsioonikoordineerijaid, kes peale sisukoordineerijate arendus- ja koolitustegevuste saavad
lisakoolitust EL Nõukogu sekretariaadilt.
TABEL 6. ÜLEVAADE SISUKOORDINEERIJATE ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTEST
Mood
ul

Arendus- ja koolitustegevused




Euroopa Liidu õigussüsteem

Error! Reference source not found.
Kompete
ntside
arendami
 Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon
se moodul 



Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga

Eesmärk

Sihtrühm
Õpiväljundid

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja
praktiliste oskuste baas Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa
Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi mõjutamiseks
läbirääkimistel.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja
sisukoordineerijad.
Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on
võtmeisikud ning millised on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku
ning otsustada igal kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi
selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest
ning nende eest vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks
EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes
olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja
kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.

Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate
kolmepoolsetest läbirääkimistest EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise simulatsiooni käigus
kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia
eesistumise eelselt koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
saavutamiseks;
ja mõjutamine
võtmekompetent Läbirääkimine
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
arendamist
Teadmised poliitikavaldkonnast
koolitus toetab
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Peamised
koolitusteemad

Koolitusmeetodi
d
Kommentaarid

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid komisjoni esimees, raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh
ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja
ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega
toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri
planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja
grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja
ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane,
teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus on
ühepäevane.

Töörühma koosolekute ettevalmistamine ja juhtimine
Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on TRJ rolli edukaks täitmiseks vajalike teadmiste ja
praktiliste oskuste omandamine.

Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad.
Osalejateks on kogu töörühma juhtide ja asejuhtide sihtrühm, olulisemate
töörühmade sisueksperdid ja EPga suhete korraldamise ja
kommunikatsiooniga tegelevad sisukoordineerijad.
Koolituse tulemusena osaleja:
Õpiväljundid
- arutleb olulisemate töörühmade teemade, ülesannete ja töörühma juhi
rolli(de) üle ja võrdleb neid;
- iseloomustab ja selgitab erinevate osaliste rolle Eesti EL
koordinatsioonisüsteemis;
- juhib efektiivselt koosolekuid ja arutelusid, järgides töökorda ning
pidades kinni ajakavast ja teemast;
- analüüsib oma tugevaid ja nõrku külgi pingeolukordades käitumisel ning
rakendab võtteid paremaks enesejuhtimiseks;
- käitub oskuslikult pingelistes olukordades, säilitades positiivsuse,
tasakaalukuse ja otsustusvõime;
- teab, läbirääkimiste põhireegleid, teeb lobitööd kokkulepeteni
jõudmiseks;
- teab, kuidas töörühma koosolekute juhtimisel on korraldatud tõlketöö
ning arvestab selle nüanssidega oma töö korraldamisel.
Läbirääkimine ja mõjutamine
Sihtrühma
võtmekompetent Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
sid, mille
Juhtimine ja eestvedamine
arendamist
Kohanemisvõime, pingetaluvus
koolitus toetab
EL institutsioonid ja otsustusprotsess
Sihtrühm
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Peamised
koolitusteemad

Ühepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Põgus ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast ja
korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
praktilised tööriistad olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks,
prioriteetide seadmine;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega
arvestamine.
Kahepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Süsteemne ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast
ja korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja
liikumine (sh andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja
oskuste analüüs. Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosoleku juhi kui vahendaja/läbirääkija roll ja ülesanded. Mõjutamise
ning auditooriumi ohjamise oskused. Meeskonna juhtimise ja hea
tööõhkkonna/keskkonna eelduste loomise printsiibid. Konfliktide juhtimine
ja lepitamine;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja
saavutamine. Töörühma juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine,
konsensuse leidmine, kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja
lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus,
liikmesriikide seisukohtade lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted,
praktilised tööriistad;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Töörühma koosoleku juhtimise treening, selle analüüs ja õppetunnid
enesearenduseks;
-olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks, prioriteetide seadmine;
-töörühma juhtimise treeningu analüüs ja õppetunnid enesearenduseks;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega
arvestamine.

Koolitusmeetodi
d

Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ning
individuaal- ja grupitöödel.

Kommentaarid

Töörühma juhtimise treening peab olema võimalikult sarnane reaalse
töörühma koosoleku läbiviimisega ning osalejad peavad saama
praktiseerida suulist eneseväljendust (inglise keeles). Soovitavalt
kaasatakse koolituse läbiviimisesse töörühma juhi rolli vahetu kogemusega
Eesti või teiste riikide ametnikke, kes saavad jagada oma praktilisi
näpunäiteid. Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on
koolitaja ülesanne. Töörühma juhtide ja asejuhtide koolitus on
kahepäevane, teemajuhtide, sisuekspertide ja sisukoordineerijate koolitus
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on ühepäevane.




Teadmist 
e-oskuste 
arendami 
se moodul 


Võõrkeele

oskuse

arendami
se moodul

Suhtlemine meedia ja avalikkusega

Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess I (põhikoolitus)
Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess II (edasijõudnud)
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
EL Nõukogu sekretariaadi ja eesistuja vaheline koostöö
Pressi ja meedia koolitus kommunikatsioonijuhtidele (EL Nõukogu sekretariaat)
Õppereisid
Stažeerimine
EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)

4.4 Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevused
Tugi- ja tehniline personal värvatakse enamikul juhtudel lepinguliste töötajatena, lähtudes vajalike
teadmiste ja oskuste olemasolust, seetõttu on nende arendamiseks planeeritud tegevuste maht oluliselt
väiksem sisutöötajate omast.
Eesistumiseks ettevalmistamisel luuakse asutustevahelised tugi- ja tehnilise personali
koostöövõrgustikud (nt koolitusjuhtide töörühm, protokolliküsimuste töörühm). Nende vahendusel on
võimalik sihtrühmale korraldada seminare ning erinevaid (sise)koolitusi. Näiteks saab
koostöövõrgustike kaudu jagada õppereisi käigus kogutud teadmisi. EL alaste teadmiste
suurendamisele aitavad kaasa ka koostatavad ning kõigile kättesaadavaks tehtavad temaatilised
käsiraamatud.
Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitusvajaduse planeerimisel on arvestatud ministeeriumide
koolitusjuhtide tagasisidet. Koolitusjuhtide hinnangul katavad planeeritud arendus- ja
koolitustegevused vajaduse minimaalsel tasemel ning lisaressursi tekkimisel on kõigepealt vaja
suurendada protokolli- ja etiketikoolituse mahtu, sest selle koolituse sihtrühm on oluliselt suurem
(autojuhid, protokollitöötajad, assistendid, sideisikud jne).
TABEL 7. ÜLEVAADE TUGI- JA TEHNILISE PERSONALI ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTEST
Moodul
Teadmiste-oskuste
arendamise moodul
Võõrkeeleoskuse
arendamise moodul






Arendus- ja koolitustegevused
Protokoll ja etikett
EL Nõukogu sekretariaadi pakutav infotund protokollitöötajatele
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
Õppereisid



EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
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5. KEELEÕPE
Eesistumise peamine töökeel on inglise keel. Teise võõrkeelena on teatud juhtudel kasutusel ka
prantsuse keel. Koolituskava koostamisel on arvestatud inglise keele oskuse olulisust ning seetõttu on
otsustatud toetada eelkõige inglise keele õpet. Keeleoskuse parandamisele aitavad kaasa ka kõik
arendus- ja koolitustegevused, mis toimuvad inglise keeles või ingliskeelses keskkonnas (nt
stažeerimised Brüsselis).

5.1 Inglise keele õpe
Inglise keele oskus on määrava tähtsusega eesistumise juhirollide puhul, seda läheb vaja töörühma
koosolekuid juhatades, osalistega läbi rääkides, kirjalikke tekstiettepanekuid tehes. Peale enda
arusaadavalt väljendamise on keeleoskuse juures väga oluline ka keeleliste nüansside tunnetamine,
euroargoo valdamine ning kolleegide keelekasutusega arvestamine.
Inglise keele õppes asetatakse rõhk peamiselt rääkimise, kuid ka kuulamise, lugemise ja kirjutamise
oskuse tõstmisele ning EL kontekstis vajaminevale sõnavarale ja terminoloogiale. Keeleõpet
toetavateks meetmeteks on pikemad (60 akadeemilist tundi) täiendusõppe kursused, intensiivkursused,
suhtlemine inglise keeles intensiivkursus ning kõik arendustegevused, mis võimaldavad inglise keele
praktiseerimist (sh stažeerimised, õppereisid). Keeleõppe kursused toimuvad enamasti grupiõppena.
Avaliku teenistuse tippjuhtidel on võimalik saada ka individuaalset keeleõpet Riigikantselei
tippjuhtide kompetentsikeskuse vahendusel.
Inglise keele pikemad täiendusõppe kursused toimuvad ainult Eestis, peamiselt Tallinnas ning
vajaduse ja võimaluse korral ka Tartus. Eeldame, et Brüsselis töötavad ametnikud valdavad inglise
keelt vähemalt C1-tasemel ning nende keeleõpet täiendusõppe vormis toetama ei pea. Brüsselis
töötavad ametnikud saavad arvestada vahetult enne eesistumist läbiviidava inglise keele
intensiivkursusega.
Inglise keele õppe prioriteetne sihtrühm on eeskätt töörühma juhid ja asejuhid, sest nende keeleoskuse
tase peab eesistumise ajaks olema C1-tasemel ja vastama eesistuja rollist lähtuvatele keeleoskuse
osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) kirjeldustele.
Töörühma juhtidele ja asejuhtidele lisaks toetatakse vajaduse ja võimaluse korral ka teiste sihtrühmade
keeleõpet.
TABEL 8. ÜLEVAADE INGLISE KEELE ÕPET TOETAVATEST TEGEVUSTEST
Arendus- ja koolitustegevus
Individuaalne keeleõpe (inglise keel)
Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)

Sihtrühmad, kellele keeleõpet pakutakse
Ministrid, Coreperi saadikud (vastavalt vajadusele)
Töörühma juhid, asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad

EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele Töörühma juhid, asejuhid, põhjendatud juhtudel teemajuhid,
oskus: täiendusõppe kursus
sisueksperdid ja sisukoordineerijad, tugi- ja tehniline personal
Muud rahvusvaheliste koostööpartnerite
pakutavad arendus- ja koolitusprogrammid
ning stažeerimised ja õppereisid

Töörühma juhid, asejuhid, teemajuhid,
sisukoordineerijad, tugi- ja tehniline personal

sisueksperdid,
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Inglise keele oskuse taseme väljaselgitamiseks tehakse keeletestid EL töörühmade juhtimise
potentsiaaliga inimestele ning vajaduse korral teistele EL eesistumise arendus- ja koolitustegevustes
osalejatele.
Keeletestid viiakse läbi 2015. aasta II poolaastal, kuna selleks ajaks on ministeeriumid esitanud EL
töörühmade juhtimise potentsiaaliga inimesed Riigikantselei hallatavasse personalisalve. Üheks salve
liikme kriteeriumiks on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Nõutud tasemel keeleoskuse
olemasolu on võimalik salve esitamisel tõendada. Juhul kui keeleoskuse tase ei saa tõendatud,
korraldatakse keeleoskustaseme testimine.
Inglise keele tasemete tõendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:






Salve liikmete keeleõppe lävendiks on B2-tase.
Ministeeriumide poolt salve liikme kandidaatide keeleoskustaset üldjuhul testitakse. Vajaduse
korral testitakse keeleoskustaset ka teistel eesistumisega seotud töötajatel, kes läbivad
eesistumise ettevalmistamiseks planeeritud koolitusi.
Tasemete hindamisel on aluseks Euroopa Nõukogu (EN) keeleoskustasemete süsteem3.
Keeletestide tegemisest on vabastatud:
o nõutud tasemel rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami või inglise keele
riigieksami tunnistuse esitajad. Keeleoskust tõendav tunnistus ei tohi olla vanem kui
viis aastat, v.a juhul, kui tunnistus on tähtajatu;
o inglise filoloogia kõrghariduse diplomi esitajad;
o üldjuhul salve liikme kandidaadid, kel on vähemalt 3-aastane ingliskeelne
rahvusvaheline töökogemus või kes on õppinud sama pikalt ingliskeelses
keskkonnas, kui sellest ei ole möödas rohkem kui viis aastat.

Kõigile salve liikmetele, kelle inglise keele oskus on kõrgem kui B2-tase, kuid madalam C2-tasemest,
pakutakse soovi korral inglise keele õpet. Keeleõppe pakkumine B1-tasemele on võimalik
erandjuhtudel. Teemajuhtidele, sisuekspertidele ja sisukoordineerijatele korraldatakse võimaluse
korral keeleõppe kursusi alates B1-tasemest.
Koolituskava koostamisel on arvestatud, et ühelt keeletasemelt teisele tasemele jõudmiseks on vaja
keelt õppida vähemalt semestri jagu. Näiteks kui töörühma juhi salve esitamisel on tema keeleoskus
B2-tasemel, siis C2-tasemele jõudmiseks tuleb läbida kaks semestrit (60 + 60 akadeemilist tundi) ehk
aega kulub vähemalt üks aasta. Tegelikkuses võib aga uuele tasemele jõudmine võtta rohkem aega.
Üldjuhul keeleõppe järel keeleoskuse taset ei testita, kuid erandjuhtudel võib see olla põhjendatud.

5.2 Prantsuse keele õpe
Prantsuse keele õpet võimaldatakse ametnikele, kes töötavad ilma tõlketa tööformatsioonides, kus
kasutatakse töökeelena prantsuse keelt, ning lisavõimalusena neile ametnikele, kelle inglise keele
oskus on piisaval (C1) tasemel. Prantsuse keele valdamine tuleb kasuks erinevates
läbirääkimissituatsioonides, kus partnerid eelistavad suhelda prantsuse keeles. Prantsuse keelt
töökeelena kasutavates töörühmades osalevate inimeste prantsuse keele õppe vajadused selgitatakse
välja salve liikmete sõelumise käigus 2015. aastal.

3

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem, arvutivõrgus kättesaadav:
www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11906
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Prantsuse keele õppe vajadus on kindlasti väiksem inglise keele õppe vajadusest. Kui tegemist ei ole
suulise tõlketa töörühmaga, ei ole prantsuse keele oskus eesistumise seisukohalt olulise tähtsusega.
Seetõttu ei ole prantsuse keele oskuse taseme põhjalik testimine vajalik. Prantsuse keele taset testib
vajaduse korral enne keeleõppe algust keeleõppe pakkuja sobiva tasemega õpperühma suunamiseks.
Üksikutel juhtudel (prantsuskeelsete töörühmade korral) on võimalik prantsuse keele oskuse taset
testida rahvusvaheliste keeletestidega enne eesistumist.

6. STAŽEERIMISED JA ÕPPEREISID
Arendustegevustena on silmas peetud peamiselt stažeerimisi ja õppereise Brüsselis AEELis või
erinevates EL institutsioonides. Välistatud ei ole ka reisid teistesse EL liikmesriikidesse, kus on
võimalik tutvuda eesistumise korraldamise ja läbiviimise praktikaga. Stažeerimiste peamine sihtrühm
on töörühma juhid ja asejuhid ning sisukoordineerijad, kellel puudub varasem AEELis või EL
institutsioonides töötamise kogemus.
Tuleb arvestada, et stažeerimise võimalused on piiratud nii AEELi või EL institutsiooni kohtade kui
ka ministeeriumide nappide ajaliste ressursside tõttu. Seetõttu on oluline hoolikalt valida, kellele
stažeerimine arendustegevusena vajalikuks osutub. Stažeerimisteks ning õppereiside korraldamiseks
töötatakse välja eraldi põhimõtted ja programmi kandideerimise kord.
TABEL 9. ÜLEVAADE ARENDUSTEGEVUSTEST SIHTRÜHMADE KAUPA

Arendustegevused
Sihtrühmad
Stažeerimine AEELis või EL institutsioonis, Töörühma juhid ja asejuhid, sisukoordineerijad
teistes EL liikmesriikides
Õppereisid
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid,
sisueksperdid, sisukoordineerijad
Koostöökohtumised
EP
liikmete,
teiste Ministrid, Coreperi saadikud, teemajuhid
liikmesriikide ministrite ja tippametnikega

7. ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUST TOETAVAD MEETMED
Arendus- ja koolitustegevusi toetavad meetmed moodustavad koolituskavas kuni 15% kogu
eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustest. Arendus- ja koolitustegevusi toetavad
käsiraamatud ja audiovisuaalsed õppematerjalid ning koolituste korraldamiseks tellitav teenus. Kuna
inglise keele testide tegemine ei kuulu arendus- ja koolitustegevuste hulka, on ka nendega seotud kulu
paigutatud toetavate meetmete hulka.
Eesistumispersonalile, kes soovib õpitut üle korrata või kes arendus- ja koolitustegevustel osalejate
hulka ei mahu, on plaanis pakkuda elektroonilisel teel kättesaadavaid õppematerjale. Sellisteks
õppematerjalideks on näiteks õppevideod või helisalvestised koolituskursustest või erinevad
käsiraamatud. Käsiraamatud on planeeritud välja töötada järgmistel teemadel:



Ametnike EL käsiraamat (olemasoleva käsiraamatu uuendamine)
Protokolli ja etiketi käsiraamat
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Võõrkeelne suhtlus Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi käsiraamat

Peale selle on EL Nõukogu sekretariaat koostanud mitmeid materjale, mis on tõlgitud või tõlgitakse
eesti keelde ning tehakse eesistumispersonalile kättesaadavaks.

8. KOOLITUSTE KORRALDUS
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevused eeldavad suures osas EL spetsiifiliste ning
eesistumise alaste teadmiste ja kogemustega rahvusvahelisi koostööpartnereid ja eksperditeadmistega
koolitajaid. Arendus- ja koolitustegevuste sisulise poole tähtsustamise kõrval ei saa alahinnata
tegevuste sujuvat korraldust.
Arendus- ja koolitustegevuste korraldus on jagatud viide kategooriasse: hanke korras tellitavad
koolitustegevused, keeleõppeprogrammid, stažeerimised ja õppereisid, EL institutsioonide pakutavad
koolitused ning ministritele ja Coreperi saadikutele pakutavad arendus- ja koolitustegevused (edaspidi
konsultatsioonid).
Kõige rohkem koolituspäevi (maht päevades) on koolituskavas arendustegevustel (vt tabel 10), sest
stažeerimised ja õppereisid on oma olemuselt pikemad kui koolitused. Kõige rohkem grupikoolitusi
toimub Tallinnas hanke korras korraldatavate koolitusprogrammide kategoorias, sest
koolitusprogrammid on mõeldud laiemalt kõigile eesistumispersonali sihtrühmadele.
TABEL 10. ÜLEVAADE EELDATAVATEST ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTE MAHTUDEST

Arendus- ja koolitustegevuste
korralduse kategooria
Koolitusprogrammid
Keeleõppeprogrammid

Maht päevades
2015–2017

Maht
2015–2017

Tallinn

Brüssel

Tallinn

Brüssel

Tallinn

Brüssel

232,5

44,5

166

29

4365

790

582

15

84

5

1080

100

Arendustegevused

2942

EL institutsioonide seminarid
Konsultatsioonid

33,5
415
1263

Kokku

Osaluste arv4
2015–2017

11

3012,5
4275,5

143
28

278
461

465

6

1356

183

321
7122

250

1605
8727

Hanke korras tellitavate koolitusprogrammide ja EL institutsioonide poolt pakutavate koolituste
korraldusteenust pakkuva koostööpartneri leidmiseks korraldati riigihange.

4

Osaluste arv näitab igas arendus- ja koolitustegevuses osalemise korda. Eesistumispersonali koguarvust mitu
korda suurem osaluste arv näitab, et inimesed osalevad erinevates arendus- ja koolitustegevustes (nt
töörühma juht osaleb kaheksal koolitusel).
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Stažeerimiste ja õppereiside ning konsultatsioonide pakkumine eeldab individuaalset lähenemist.
Stažeerimisprogrammide ja õppereiside lähetusdokumentide vormistamise, majutuse broneerimise ja
lennupiletite ostmise korraldavad programmides osalejad ise. Riigikantselei koostöös AEELiga tagab
programmi koordineerimise. Ministritele ja Coreperi saadikutele konsultatsioonide korraldamine
eeldab tihedat ja sisulist koostööd ministrite, arenduspartnerite ning Riigikantselei vahel, seetõttu
tegeleb konsultatsioonide korraldamisega Riigikantselei (ELS).
Arendus- ja koolitustegevuste korraldamist toetab Riigitöötaja iseteenindusportaalis koolitusmoodul.
Koolitusmoodul koondab kõik arendus- ja koolitusprotsessi etapid ja haldamise ühte keskkonda ning
automatiseerib võimalikult paljud tegevused. Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustes
osalejad saavad koolitusmoodulis ülevaate arendus- ja koolitustegevuste pakkumustest ning enda
planeeritud, läbitud ja tulevastest arendus- ja koolitustegevustest. Osaleja saab mooduli kaudu end
arendus- ja koolitustegevustesse registreerida, tutvuda (õppe)materjalidega ning anda ja saada
tagasisidet. Koolitusmoodul riigitöötaja iseteenindusportaalis valmis 2016. aasta alguses.
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevuste läbipaistva korralduse eesmärgil töötati koostöös
koolituskorralduse teenuse pakkuja ja koolitusjuhtide töörühmaga 2015. aasta teises pooles välja
koolituskorralduse põhimõtted. Koolituskorralduse põhimõtetes kajastuvad kokkulepped, kuidas
toimub osalejate valik arendus- ja koolitustegevustesse, kuidas toimub koolitustele registreerumine,
millistel tingimustel on võimalik koolitustelt puududa jne. Eesti EL Nõukogu eesistumist ettevalmistav
komisjon on seni heaks kiitnud järgmised põhimõtted:
 Arvestades vajadusi ja ministeeriumide juhitavate töörühmade arvu, piiritletakse iga
ministeeriumi teemajuhtidele, sisuekspertidele, sisukoordineerijatele ning tugi- ja tehnilisele
personalile arendus- ja koolitustegevuste kohtade arv. Arendus- ja koolitustegevuses osalejate
valiku teeb ministeerium, arvestades töörühmade prioriteetsust ning inimeste vajadusi ja
motivatsiooni. Juhul kui mõne ministeeriumi arendus- või koolitustegevuste vajadus on
piiritletud kohtade arvust väiksem, antakse vabanenud kohad ministeeriumile, kus vajadus on
suurem.


Koolitustele registreerumine toimub riigitöötaja iseteenindusportaalis koolitusmooduli kaudu.



Arendus- ja koolitustegevuste osalustasu kehtestatakse vaid katkestamise või puudumise
korral. Kohatasu suurus märgitakse ära koolituskutses.
Kui koolitusele registreerunud isik loobub koolitusel osalemast vähem kui 3 tööpäeva enne
koolituse toimumist ning talle ei leita asendajat või isik ei läbi koolitust ettenähtud mahus, siis
loetakse ta katkestajaks ning koolituste korraldaja esitab katkestanud teenistuja asutusele arve
koolituskoha maksumuse ulatuses.



9. MAHUD JA MAKSUMUS
Eesistumispersonali sihtrühmade arendus- ja koolitustegevuste koondmahud ning maksumuste
prognoosid on toodud tabelites 11 ja 12.
TABEL 11. ÜLEVAADE SISUPERSONALI ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTE EELDATAVAST
MAKSUMUSEST
Osaluste
arv

Koolitussündmuste
arv

Koolituspäevade arv
inimese kohta

Tellitavate
koolituspäevade arv

Maksumus
kokku, €

31

Ministrid ja Coreperi
saadikud
Arendus- ja
koolitustegevused
(konsultatsioonid) Kokku
Teemajuht

305

73

26

285

201 100

Koolitused

530

19

13

24,5

96 900

Keeleõpe

80

5

12

26

34 000

45
655

3
27

4
28

12
62,5

40 500
171 400

3565

160

19

351,5

808 200

750

55

20

357,5

323 000

201
4516

61
276

34
73

1570
2279

308 400
1439 600

Koolitused

1560

49

10

56,5

229 000

Keeleõpe

130

10

12

68,5

59 000

75
1765

33
92

4
25

912
1037

142 500
430 500

Koolitused

640

24

14

31,5

116 400

Keeleõpe

100

7

12

43

44 000

69

13

34

450

84 600

809
8066

44
513

59

525
4318

245 000
2 488 400

Arendustegevused
Kokku
Töörühma juht ja
asejuht
Koolitused
Keeleõpe
Arendustegevused
Kokku
Sisuekspert

Arendustegevused
Kokku
Sisukoordineerija

Arendustegevused
Kokku
KOOND

Sisupersonali arendus- ja koolitustegevused moodustavad koolituskava eelarvest 83%. Keskmiselt on
sisupersonalil arendus- ja koolitustegevustes võimalik osaleda ühe kuu jagu. Kõige olulisem sihtrühm
sisupersonali hulgas on töörühmade juhid ja asejuhid. Nendele mõeldud arendus- ja koolitustegevuste
maht ja maksumus on kõige suurem, moodustades 56% kogu sisupersonali arendus- ja
koolitustegevuste maksumusest. Ühe töörühma juhi arendus- ja koolitustegevused kokku hõlmavad
ajaliselt rohkem kui kaks kuud. Selle aja hulka on arvestatud ka keeleõpe ja võimalik stažeerimine.
Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevuste kulud moodustavad koolituskavas 3% kogu
eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustest. Arendus- ja koolitustegevuste mahule seab
piirangu koolituseelarve, mille planeerimisel on prioriteetne sihtrühm eesistumise sisupersonal.
Arendus- ja koolitustegevuste elluviimisel tuleb arvestada hangete tulemustega. Juhul kui hangete
tulemusena osutub sisupersonalile planeeritud arendus- ja koolitustegevuste maksumus väiksemaks,
tekib lisaressurss tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevusteks.
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TABEL 12. TUGI- JA TEHNILISE PERSONALI ARENDUS- JA KOOLITUSTEGEVUSTE EELDATAVAD
MAHUD JA MAKSUMUS
Tugi- ja tehnilise
personali arendus- ja
koolitustegevused

Osalejate
arv

Koolitussündmuste
arv

Koolituspäevade arv
inimese kohta

Tellitavate
koolituspäevade arv

Maksumus
kokku €

Koolitused

455

7

2

7

15 600

Keeleõpe

70

7

9

60

35 000

45
570

3
17

4
14

12
78

40 500
91 100

Arendustegevused
Kokku

Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevuste eelarvest moodustavad kõige kulukama osa
arendustegevused, mis hõlmavad õppereise Brüsselisse või teistesse EL liikmesriikidesse
eesistumisega seotud kogemuste omandamiseks. Osalejate arvult on kõige rohkem planeeritud
keeleõpet.
Arendus- ja koolitustegevusi toetavad meetmed moodustavad eesistumispersonali koolituskava
eelarvest 14%.

10.INDIKATIIVNE TEGEVUSKAVA
Arendus- ja koolitustegevuste elluviimisega alustatakse etapi viisi. 2014. aastal alustati
stažeerimisvõimaluste pakkumisega riigieelarvelistest vahenditest, alates 2015. aastast jätkatakse
stažeerimisprogrammiga kuni 2017. aasta lõpuni ESF vahenditest. Stažeerimisvõimaluste kõrval on
eesistumispersonali erinevatel sihtrühmadel võimalus osaleda ka õppereisidel. Koolitused,
õppevisiidid, stažeerimine jm tegevused on üheks etapiks laiemas arendus- ja koolitustegevuste
korraldamise protsessis.
Personaliarenduse tegevuskava on osa üldisest EL eesistumise personalistrateegia tegevuskavast. See
tähendab, et nt salve värbamise tegevuskava ja selle tulemused (ja võimalikud muudatused
eesistumispersonali koosseisus) mõjutavad koolituskavas nii arendus- ja koolitustegevuste sisu kui ka
toimumise aega. Peale salve värbamise tegevuskava ja selle tulemuste mõjutavad koolituskava
kujunemist ka korraldatavad hanked ja nende tulemused.
Arendus- ja koolitustegevuste korraldamise protsessi osadeks on peale koolitusvajaduse analüüsi ja
arendus- ja koolitustegevuste planeerimise ka tegevuste elluviimine, vajaduse korral muudatuste
tegemine koolitusplaanides või tegevuste sisus ning osalemiste ja eelarve üle arvestuse pidamine.
Koolituste lõppedes on olulisel kohal aruandlus ning tegevuste ja tulemuste hindamine. Seetõttu peab
arendus- ja koolitustegevusi kavandades arvestama ajaliselt sündmustele eelnevate ning järgnevate
tegevustega. Arendus- ja koolitustegevuste elluviimise tegevuskava toob välja arendus- ja
koolitustegevuste elluviimise loogika ja ajalised verstapostid. Alljärgnevalt on kirjeldatud
personaliarenduse üldist protsessi ja kõige olulisemaid tegevusi:
2014:


Rõhk oli keskse koolituskava planeerimisel (mida, kellele, kui palju, millises mahus, millal, kus)
ning ministeeriumidega suhtlemisel. Rõhutati EL kogemuste omandamise toetamise olulisust ning
inglise keele õppe toetamise vajadust asutusesiseste koolitusplaanide koostamisel.

33



Jätkati kandideerimise ja lähetamise toetamist EL institutsioonide praktikaprogrammidesse ja EL
institutsioonidesse riiklikeks ekspertideks. Loodi stažeerimisvõimalused AEELis Brüsselis.



Alustati inglise keele taseme testimise hankedokumentide koostamisega.



Rahandusministeeriumi eestvedamisel alustati ettevalmistustega koolitusmooduli loomiseks, mis
oli planeeritud kasutusele võtta keskselt eesistumise arendus- ja koolitustegevuste korraldamisel.



Koostati stažeerimise ja õppereiside programmidesse kandideerimise korrad ja programmi
elluviimise põhimõtted.

2015:


Panustati suurel määral arendus- ja koolitustegevuste hangete ettevalmistamisse, läbiviimisse ja
tulemuste hindamisse.



Viidi läbi koolituskorralduse teenuse ostmise hange.



Kohandati koolituskava vastavalt muutuvatele oludele ja täpsustati koolituse korraldamise
põhimõtteid. Plaanides tehti hangete lähteülesannete koostamise käigus, hangete tulemustest ning
arendus- ja koolitustegevuste maksumusest / eelarve võimalustest, hiljem ka arendus- ja
koolitustegevuste enda tagasisidest jms teguritest lähtuvalt korrektuure.



Ministeeriume hoiti järjepidevalt üldiste koolitusplaanidega kursis, et tagada operatiivselt
ministeeriumite koolitusplaanide kohendamine (nii eelarveaasta jooksul kui ka järgneva aasta
eelarvet kavandades).



2015. aasta II poolaastast alates hakati välja töötama erinevaid käsiraamatuid ja elektroonilisi
õppematerjale.



2015. aasta II poolaastal korraldati inglise keele testimised.



Stažeerimisprogramm jätkab senisest suurema osalejate arvuga, lisanduvad õppereisid.

2016:


Algasid koolituskavas ette nähtud arendus- ja koolitustegevused nii Tallinnas kui ka Brüsselis.



Riigitöötaja iseteenindusportaalis valmis arendus- ja koolitustegevuste korraldamise toetamiseks
loodud koolitusmoodul.



Algasid keelekoolitused ning jätkusid stažeerimised ja õppereisid.



Valmistati ette ja viid läbi täiendavalt 2017. aastaks kavandatud arendus- ja koolitustegevuste
hanked.



Täpsustati EL institutsioonide pakutavate koolituste sisuprogrammid ja nende elluviimise ajakava
2017. aastal.

2017:


Intensiivne arendus- ja koolitustegevuste elluviimine vastavalt koolituskavale, võimalikud on
teatavad muudatused tegevuste sisus või mahus, kuid pigem on tegu juba organiseerimise ja
korraldamise (elluviimisega), mitte ettevalmistusega.



Lisanduvad EL institutsioonide pakutavad koolitused. EL institutsioonid pakuvad oma
koolitusi/koolitajaid sõltuvalt teemast umbes aasta enne eesistumise algust ja koolitused lõppevad
hiljemalt kvartal enne eesistumist. Valdav osa EL institutsioonide koolitusi jääb ühe poolaasta
sisse, mis tähendab, et koolituste graafik on väga tihe.
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Kuni 2017 I poolaasta lõpuni jätkuvad keelekoolitused ning stažeerimised ja õppereisid.

2018:


Kokkuvõtete tegemine ja aruandlus vastavalt rahastajate tingimustele.
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Lisa 1. Arendus- ja koolitustegevuste ülevaade
Eesistumispersonali
koolitused Tallinnas
ja Brüsselis
Teemajuht (40 )

EL institutsioonid ja
otsustusprotsess II (1p)

EL õigussüsteem (1p)

Suhtlemine meedia ja
avalikkusega (3p)

Töörühma

juht (500)

Sisuekspert

(400)

EL institutsioonid ja
otsustusprotsess I (2p) või II (1p)

EL institutsioonid ja
otsustusprotsess I (2p) või II (1p)

EL õigussüsteem (2p)

EL õigussüsteem (2p)

Suhtlemine meedia ja
avalikkusega (3p)

Läbirääkimised ja
kultuuridevaheline
kommunikatsioon (2p)

Sisukoordinaator

(90)

EL institutsioonid ja
otsustusprotsess I (2p) või II (1p)

EL õigussüsteem (1p)

Suhtlemine rahvusvahelise meedia
ja avalikkusega (3p)

Läbirääkimised ja
Läbirääkimised ja
kultuuridevaheline
kommunikatsioon (2p)
Koostöö ja läbirääkimised
Euroopa Parlamendiga (1p)

EL Nõukogu sekretariaadi ja
eesistuja vaheline koostöö (1p)

Nõukogu istungite
ettevalmistamine ja juhtimine (1p)

Suhtlemine inglise keeles (3p)

kultuuridevaheline
kommunikatsioon (2p)

Koostöö ja läbirääkimised Euroopa
Parlamendiga (1p)

Läbirääkimised ja
kultuuridevaheline
kommunikatsioon (2p)

Koostöö ja läbirääkimised
Euroopa Parlamendiga
(2p)

EL Nõukogu sekretariaadi ja
eesistuja vaheline koostöö (1p)

Koostöö ja läbirääkimised
Euroopa Parlamendiga (1p või
2p)

Töörühma koosolekute
ettevalmistamine ja juhtimine (1p)

Töörühma koosolekute
ettevalmistamine ja juhtimine
(1p)

EL Nõukogu sekretariaadi ja
eesistuja vaheline koostöö (2p)

Euroopa Parlament ja selle
toimimine (2p)
Töörühma koosolekute
ettevalmistamine ja juhtimine
(2p)

Suhtlemine inglise keeles (3p)
Eesti EL Nõukogu
eesistumine (0,5p)

Suhtlemine inglise keeles (3p)

Eesti EL nõukogu eesistumine
(0,5p)

EL Nõukogu sekretariaadi ja
eesistuja vaheline koostöö (1p)

Suhtlemine inglise keeles (3p)
Eesti EL Nõukogu
eesistumine (0,5p)
Eesti EL Nõukogu
eesistumine (0,5p)
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Lisa 2. Arendus- ja koolitustegevuste kirjeldused

Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess I (põhikoolitus)
Eesmärk

Eestit ELi otsustusprotsessis esindavad ametnikud tunnevad ELi otsustusprotsessi, EL
eesmärke ning toimimist.

Sihtrühm

Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad, kellel varasem
kokkupuude töörühmas osalemisega kas puudub, on vähene või jääb aastate taha ning kes
vajavad oma rolli edukaks täitmiseks süvendatud teadmisi nii EL institutsioonidest kui ka
otsustusprotsessist.
Erinevates eesistumise rollides võivad olla heade juhtimisoskustega spetsialistid väljastpoolt
avalikku teenistust või varasema avaliku teenistuse kogemusega inimesed, kellel on samuti
vaja EL alaseid süvateadmisi uuendada. Eeldus on, et enamikul on põhiteadmised EL
institutsioonidest on teatud määral olemas.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osalejatel paranenud teadmised ning oskused EL institutsioonidest
ja otsustusprotsessidest sh oskab koolituse läbinu:
-selgitada ELi aluspõhimõtteid, eesmärke ja toimimist, sh Eesti osa selles;
-kirjeldada EL institutsioonide ja liikmesriikide pädevusi, nende jaotust ja suhteid
üksteisega;
-iseloomustada erinevate institutsioonide rolli ELi otsustusprotsessides (sh liikmesriigid,
eesistuja, Euroopa Komisjon, EP, Euroopa Kohus);
- arutleda EL aktuaalsete küsimuste üle ning teha kokkuvõtteid EL tähtsamate
poliitikavaldkondade sisust;
-selgitada Eesti osalust ELi otsustusprotsessis (koordinatsioon, tööülesannete jaotus) ning
tunda peamiseid strateegilisi lähtekohti Eesti EL poliitika kujundamisel.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

EL institutsioonid ja otsustusprotsess, sh:
- teadmised Euroopa Liidust;
- teadmised EL institutsioonidest ja otsustusprotsessist;
- Eesti EL koordinatsiooni tundmine;
- Eesti seisukohtade esindamine Euroopa Liidus.

Peamised
koolitusteemad

-EL üldine iseloomustus ning moodustamise eesmärgid;
-EL aluslepingud ning poliitika kujundamise alused (sh tööplaanid, strateegiad);
-EL institutsioonid;
-EL institutsioonide pädevused;
-EL otsustusprotsess, selle peamised etapid, olulisemad menetlused ning osalejate rollid
nendes;
-Mitteformaalsed otsustusprotsessid, traditsioonid ja kirjutamata reeglid;
-Dokumentide liikumine otsustusprotsessides, erinevad dokumendihaldussüsteemid;
-Põgus ülevaade Eesti osalusest EL otsustusprotsessides – seisukohtade kujundamine,
kaitsmine ning üldine koordinatsioonisüsteem;
-Eesistujariigi roll, ülesanded ja vastutus. EL tulevik ning peamised väljakutsed
Koolitus peab hõlmama teadmisi kinnistavaid loenguid ja esitlusi, rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel ning praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja ülesanne. Kahepäevane
koolitus.

Koolitusmeetodid
Kommentaarid
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Euroopa Liidu institutsioonid ja otsustusprotsess II (edasijõudnud)
Eesmärk

Eestit ELi otsustusprotsessis esindavad ametnikud tunnevad ELi otsustusprotsessi, EL
eesmärke ning toimimist.
Koolituse eesmärk on varem omandatud põhiteadmiste värskendamine ja aktuaalsetest
teemadest ülevaate andmine, mitte baasteadmiste andmine (viimase kohta vt
põhikoolitus).

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad, kellel on
varasem kokkupuude töörühmas osalemisega, kuid kes vajavad oma teadmiste ja
kogemuste värskendamiseks lisaülevaadet EL institutsioonidest ja otsustusprotsessist. Eriti
oluline on, et institutsioonide ja otsustusprotsessiga oleksid kursis EP koordineerijad ja
kommunikatsioonijuhid.
Sihtrühm on suurem võrreldes EL institutsioonide ja otsustusprotsessi I koolitusega
eeldusel, et aktiivselt osalevad need, kelle olemasolev kogemus vajab värskendamist.
„EL institutsioonid ja otsustusprotsess II“ koolituse läbimise tulemusena on osalejatel
paranenud teadmised ning oskused EL institutsioonidest ja otsustusprotsessidest sh
koolituse läbinu:
-oskab selgitada ELi eesmärke ja toimimist, sh Eesti osa selles;
-oskab kirjeldada EL aluslepingutega antud pädevusi poliitika kujundamiseks ning
poliitika planeerimise tsüklit ELis;
-oskab eristada peamiseid menetlusprotseduure, tunneb menetluste eripärasid ning
kirjeldab erinevate osalejate (sh EL institutsioonid, eesistuja, liikmesriigid) rolli nendes;
-omab vahetut kogemust ELi otsustusprotsessidest (koolitusel läbiviidud praktikumi
tulemusena);
oskab selgitada Eesti peamiseid poliitilisi eesmärke ELis ning Eesti eesistumise
töökorraldust
EL institutsioonid ja otsustusprotsess, sh:
- teadmised Euroopa Liidust;
- teadmised EL institutsioonidest ja otsustusprotsessist;
- Eesti EL koordinatsiooni tundmine;
- Eesti seisukohtade tundmine Euroopa Liidus;
- liikmesriikide poliitilised ja administratiivsed süsteemid ning nendega arvestamise mõju
EL otsustusprotsessides.

Õpiväljundid

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Peamised
koolitusteemad

-EL poliitika kujundamise alused (sh tööplaanid ja strateegilised dokumendid);
-EL aluslepingute struktuur ning neist tulenevad pädevused poliitika kujundamiseks;
-Otsustusprotsessid, osalejate erinevad rollid ning suhtlus Euroopa Parlamendiga (sh
detailne kirjeldus erinevate menetluste eripärad, komitoloogia peamised menetlused);
-Eesistujariigi, roll, ülesanded ja vastutus (sh praktilised näited rollist EL esindamisel
välissuhtluses, liikmesriikide esindamisel suhtlus teiste institutsioonidega).

Koolitusmeetodid

Koolitus peab hõlmama teadmisi kinnistavaid loenguid ja esitlusi, rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel ning praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja grupitöödel.

Kommentaarid

Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja ülesanne.
Ühepäevane koolitus.
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Euroopa Liidu õigussüsteem
Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade EL õigussüsteemist, selle aluspõhimõtetest,
erinevatest õiguse allikatest, õigusloome protsessist ja õigusallikate rakendamise praktikast
ning õigusloome protsessi käigus koostatavatest dokumentidest.

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad, kellel
varasem kokkupuude EL õigusega kas puudub, on vähene või jääb aastate taha ning kes
vajavad oma rolli edukaks täitmiseks ülevaadet EL õigussüsteemist.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena on osalejad saanud struktureeritud teadmised EL
õigussüsteemist, ülevaate selle kujunemisest ning olulisusest erinevate poliitikavalikute
tegemisel selleks, et olla paremini valmis EL õigusloome protsessis osalemiseks ning osaleja
oskab:
-kirjeldada EL õigussüsteemi ülesehitust, nimetada EL õiguse peamisi allikaid ning nende
hierarhiat;
-kirjeldada EL õiguse aluspõhimõtteid, nende seost teiste õiguse üldpõhimõtetega ja tuua
näiteid nende rakendamisest praktikas;
-eristada erinevaid seadusandlikke menetlusprotsesse ja kirjeldada nende olulisi etappe;
-kirjeldada EL õiguse ja riigisisese õiguse vahekorda, määratleda võimalusi EL õiguse ja
riigisisese õiguse vastuolude kõrvaldamiseks;
-hinnata EL pädevusi ning määratleda õiguslikku alust erinevate poliitikavaldkondade
reguleerimisel;
-koostada normitehniliselt korrektselt dokumente;
selgitada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtu rolli EL õiguse rakendamisel ning
liikmesriikide vastutust EL õigusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

-EL institutsioonid ja otsustusprotsess
-Teadmised poliitikavaldkonnast, sh EL õigusaktid
-Liikmesriikide poliitilised ja administratiivsed süsteemid ning nendega arvestamise mõju
EL otsustusprotsessides

Peamised
koolitusteemad

-Seadusandlikud organid, nende rollid, ülesanded, protseduurid ja koostoime. EL Nõukogu
sekretariaadi roll;
-EL õiguse allikad;
-Peamised EL õiguse aluspõhimõtted;
-EL õigusloomeprotsess. Õigusloome protsessi käigus koostatavad dokumendid;
-Õigusaktide vastuvõtmine;
-Õigusliku aluse valiku põhimõtted ja nende rakendamine praktikas (EL sise- ja
välispädevus);
-Normitehnika EL dokumentide koostamisel. Reeglid ja põhimõtted, sh kirjavahemärgid,
õigekiri, suur- ja väiketähed, numbrite kirjutamine, numeratsioon, kuupäevad ja tähtajad,
kaldkiri, lühendid, akronüümid, sümbolid jne;
-EL õiguse jõustamine (Euroopa Liidu õiguse ja riigisisese õiguse vahekord, Euroopa Liidu
õigusaktide rakendamise järelevalvemehhanismid, Euroopa Komisjoni roll EL õiguse
rakendamise järelevalves, EL õiguskaitsesüsteemõigused, sh menetlused Euroopa Liidu
Kohtus)
Koolitus peab hõlmama teadmisi kinnistavaid loenguid ja esitlusi, rõhuasetusega
spetsiifilisematel kaasustel ning praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja ülesanne. Töörühma
juhtide ja asejuhtide ning sisuekspertide koolitus on kahepäevane, teemajuhtide ja
sisukoordineerijate koolitus on ühepäevane.

Koolitusmeetodid
Kommentaarid
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Läbirääkimised ja kultuuridevaheline kommunikatsioon
Eesmärk
Sihtrühm
Õpiväljundid

Eesmärk on EL otsustusprotsessides kasutatavate peamiste läbirääkimistehnikate
omandamine.
Ministrid, Coreperi saadikud, teemajuhid, Riigikogu spiiker. Töörühma juhid ja
asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad, kelle hulka kuuluvad ka isikud, kes tegelevad
EP-ga suhete koordineerimisega.
Koolituse läbimise tulemusena on osalejad saanud teoreetilisi ja praktilisi oskusi edukaks
ning kehtestavaks töörühma juhtimiseks ja läbirääkimiste pidamiseks, sh oskab koolituse
läbinu:
-analüüsida läbirääkimiste ettevalmistamisel EL kontekstis olulisi läbirääkimisi mõjutavaid
tegureid;
-selgitada välja läbirääkimispartneri kavatsused ja huvide taust;
-valida ja kasutada olukorda sobivaid ning tulemuslikke läbirääkimiste tehnikaid ja taktikaid
vastuolude ning eriarvamuste lahendamiseks;
-leida sobivaid koostööviise huvipooltega efektiivselt koos töötamiseks;
-pakkuda tuge töörühma juhile kahe- ja mitmepoolsetel läbirääkimistel;
-juhtida infovoogusid asjakohaste osapoolte vahel;
-mõjutada päevakordade kujunemist;
-argumenteerida veenvalt oma ettepanekuid ja koguda neile toetust;
-tunda ära läbirääkimispartneri taktikalised manöövrid ja varjatud kavatsused;
-luua meeldivat läbirääkimiste õhkkonda;
-lahendada vastuolusid ja eriarvamusi osapoolte vahel;
-analüüsida taustal toimuvaid lobiprotsesse ja arvestada nende mõju läbirääkimistel.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

-Läbirääkimine ja mõjutamine
-Kommunikatsioon ja info juhtimine
-Koostöö ja võrgustikutöö
-Juhtimine ja eestvedamine
-Kohanemisvõime, pingetaluvus
-EL institutsioonid ja otsustusprotsess

Peamised
koolitusteemad

-läbirääkimiste protsess ja protseduurid EL-s. Eesistuja roll, ülesanded ja riskid. Nõukogu
eesistuja kui aus ja neutraalne läbirääkija. Eesistuja riigi rahvuslikud huvid ja tähtsus
läbirääkimiste protsessis;
-läbirääkimiste protsess. Läbirääkimistehnikate vormid ja stiilid. Peamiste läbirääkimiste
vormide jaoks sobivad strateegiad ja taktikad;
-läbirääkimisteks valmistumine;
-eesistuja läbirääkimiste protsessi analüüs ja näitlikustamine;
-läbirääkimiste lõpetamine ja tulemuste fikseerimine;
-erinevad suhtlusstiilid, võrgustike loomine ja kontaktide arendamine. Lobiprotsess ja selle
kasutamine;
-töörühma juhi kui hea läbirääkija kompetentsid;
-mitteformaalse suhtluse olulisus EL edukas läbirääkimiste protsessis;
-multikultuursete erinevuste tähtsus läbirääkimiste protsessis - erinevate väärtuste ja hoiakute
mõju ühises otsustusprotsessis;
-protokoll ja etikett, kuldsed käitumisreeglid läbirääkimistel.
Praktiline lähenemine läbirääkimistele ja kultuuridevahelisele kommunikatsioonile. Teooria
peab piirnema lühikeste esitlustega, mis keskenduvad läbirääkimiste/otsuse tegemise
protsessile (nt läbirääkimiste tehnikad, kultuuridevaheliste erinevustega toimetulek).

Koolitusmeetodid

Kommentaarid

Koolitus toimub inglise keeles, sest koolitajad peavad olema tipptasemel rahvusvahelise
kogemusega asjatundjad. Ministrite ja Coreperi saadikute koolitamine toimub individuaalsete
konsultatsioonide kaudu. Kahepäevane koolitus.
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Koostöö ja läbirääkimised Euroopa Parlamendiga
Eesmärk

Koolituse eesmärk on luua osalejatele teoreetiliste alusteadmiste ja praktiliste oskuste baas
Euroopa Nõukogu eesistujana Euroopa Parlamendiga suhtlemiseks ning Euroopa Parlamendi
mõjutamiseks läbirääkimistel.

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena ühepäevasel koolitusel osaleja:
-tunneb eesistuja ja EP koostöö olulisemaid partnereid, sh kes on võtmeisikud ning millised
on nende rollid;
-teab, millised on tema tööd puudutavad eesistumise eelsed tegevused;
-oskab määratleda läbirääkimistel kasutatavat strateegilist raamistikku ning otsustada igal
kohtumisel kasutatavat taktikat;
-oskab kirjeldada EP plenaaristungi toimumist, eesistuja rolli ja kohustusi selles;
-oskab anda ülevaate EP plenaaristungiks ettevalmistatavatest tegevustest ning nende eest
vastutajatest;
-teab, millised on võimalused mitteametlikeks kohtumisteks ja koostööks EPga;
-teab, millised on parimad taktikad EP mõjutamiseks konkreetsetes olukordades;
-teab erinevates olukordades kehtivaid olulisemaid kirjutatud ja kirjutamata reegleid;
-mõistab lobitöö protsesse ja oskab neid mõjutamiseks kasutada.
Kahepäevasel koolitusel läbija on saanud detailse ülevaate kolmepoolsetest läbirääkimistest
EP, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel ehk triloogidest ning on oma oskusi praktilise
simulatsiooni käigus kinnistanud. Sealhulgas osaleja:
-oskab välja pakkuda ja põhjendada, milline oleks parim strateegia eesistumise eelselt
koostöö loomiseks tõhusamate tulemuste saavutamiseks;
-teab detailselt institutsioonide rolle triloogidel ning protsessi kulgu;
-teab, kuidas läbirääkimiste tulemusi kommunikeertakse.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Kommunikatsioon ja info juhtimine
Läbirääkimine ja mõjutamine
Koostöö ja võrgustikutöö
EL institutsioonid ja otsustusprotsessid
Teadmised poliitikavaldkonnast

Peamised
koolitusteemad

-Eesistuja ülesanded seoses EPga vastavalt funktsioonidele;
-Eesistumist puudutavad võtmeisikud EPs ja nende rollid;
-Parlamendikomisjonid, nende struktuur, korraldus. Võtmeisikute rollid - komisjoni esimees,
raportöör, koordinaator, variraportöör;
-Plenaaristung, sh ettevalmistus, toimimine, eesistujariigi roll ja ülesanded;
-Triloogide korraldamise ülevaade ja strateegiate valimine;
-Eesistuja roll EP plenaaristungitel;
-Euroopa Parlamendi eesistujale suunatud mõjutustegevused ning nendega toimetulek;
-Võimalused kuidas EP mõjutada seadusloomes, sh II ja III lugemisel;
-Võimalused kuidas EP mõjutada administratiivselt, sh kalendri planeerimisel;
-Eesistuja eesistumise eelne tegevus EP suunal;
-Eesistuja mitteametlik suhtlus EPga eesistumise ajal;
-Kirjutatud reeglid koostööks EPga, sealhulgas EP protseduurireeglid;
-Kirjutamata reeglid koostööks EPga;
-EP liikmed ja suhtlus nendega eesistumise ajal.
Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega spetsiifilisematel
kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ja grupitöödel.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja ülesanne. Töörühma
juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane, teemajuhtide, sisuekspertide ja
sisukoordineerijate koolitus on ühepäevane.

Koolitusmeetodid
Kommentaarid

Töörühma koosolekute ettevalmistamine ja juhtimine
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Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on TRJ rolli edukaks täitmiseks vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste
omandamine.

Sihtrühm

Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid, sisukoordineerijad. Osalejateks on kogu
töörühma juhtide ja asejuhtide sihtrühm, olulisemate töörühmade sisueksperdid ja EPga
suhete korraldamise ja kommunikatsiooniga tegelevad sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:
- arutleb olulisemate töörühmade teemade, ülesannete ja töörühma juhi rolli(de) üle ja võrdleb
neid;
- iseloomustab ja selgitab erinevate osaliste rolle Eesti EL koordinatsioonisüsteemis;
- juhib efektiivselt koosolekuid ja arutelusid, järgides töökorda ning pidades kinni ajakavast ja
teemast;
- analüüsib oma tugevaid ja nõrku külgi pingeolukordades käitumisel ning rakendab võtteid
paremaks enesejuhtimiseks;
- käitub oskuslikult pingelistes olukordades, säilitades positiivsuse, tasakaalukuse ja
otsustusvõime;
- teab, läbirääkimiste põhireegleid, teeb lobitööd kokkulepeteni jõudmiseks;
- teab, kuidas töörühma koosolekute juhtimisel on korraldatud tõlketöö ning arvestab selle
nüanssidega oma töö korraldamisel.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Läbirääkimine ja mõjutamine
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
Juhtimine ja eestvedamine
Kohanemisvõime, pingetaluvus
EL institutsioonid ja otsustusprotsess

Peamised
koolitusteemad

Ühepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Põgus ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast ja korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja liikumine (sh
andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja oskuste analüüs.
Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja saavutamine. Töörühma
juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine, konsensuse leidmine,
kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus, liikmesriikide seisukohtade
lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted, praktilised tööriistad
olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks, prioriteetide seadmine;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega arvestamine.
Kahepäevase koolituse peamised koolitusteemad on:
-Süsteemne ülevaade EL töörühmade, komisjonide ja komiteede praktikast ja korraldusest;
-Töörühmad ja nende ülesanded, päevakava, dokumentide ülesehitus ja liikumine (sh
andmebaasid, dokumendihalduskeskkonnad), protseduurid;
-Töörühma, komisjoni või komitee juhi ülesannete, vajalike teadmiste, ja oskuste analüüs.
Eduka juhi võtmekompetentsid;
-Koosoleku juhi kui vahendaja/läbirääkija roll ja ülesanded. Mõjutamise ning auditooriumi
ohjamise oskused. Meeskonna juhtimise ja hea tööõhkkonna/keskkonna eelduste loomise
printsiibid. Konfliktide juhtimine ja lepitamine;
-Koosolekute planeerimine ja ettevalmistus, eesmärkide seadmine ja saavutamine. Töörühma
juhtimise ametlikud ja mitteametlikud reeglid;
-Töörühma koosolekute läbiviimine (juhtimine, organiseerimine, konsensuse leidmine,
kommunikatsioon, meeskonnatöö, läbirääkimine ja lobitegemine);
-Eesistumine kriitilistes olukordades (nt ajasurve, teema keerukus, liikmesriikide seisukohtade
lahknevus), toimetulek pinge ja stressiga;
-Ajakasutuse kitsaskohtade analüüs, eduka ajajuhtimise põhimõtted, praktilised tööriistad;
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-Lobi ja lobistid Brüsselis – nende huvid, meetodid, koostöö eesistujaga;
-Töörühma koosoleku juhtimise treening, selle analüüs ja õppetunnid enesearenduseks;
-olemasoleva ajaressursi paremaks planeerimiseks, prioriteetide seadmine;
-töörühma juhtimise treeningu analüüs ja õppetunnid enesearenduseks;
-Töörühma juhtimisel (nii suulise kui kirjaliku) tõlkimise nüanssidega arvestamine.

Koolitusmeetodid

Koolitus toimub seminari vormis (sh. lühikesed ettekanded) rõhuasetusega spetsiifilisematel
kaasustel, praktiliste näidete analüüsidel, aruteludel ning individuaal- ja grupitöödel.

Kommentaarid

Töörühma juhtimise treening peab olema võimalikult sarnane reaalse töörühma koosoleku
läbiviimisega ning osalejad peavad saama praktiseerida suulist eneseväljendust (inglise
keeles). Soovitavalt kaasatakse koolituse läbiviimisesse töörühma juhi rolli vahetu
kogemusega Eesti või teiste riikide ametnikke, kes saavad jagada oma praktilisi näpunäiteid.
Sihtrühmapõhiste erisuste sissepõimimine koolitustesse on koolitaja ülesanne. Töörühma
juhtide ja asejuhtide koolitus on kahepäevane, teemajuhtide, sisuekspertide ja
sisukoordineerijate koolitus on ühepäevane.
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Suhtlemine meedia ja avalikkusega
Eesmärk

Anda osalejatele teadmised ja oskused suhtlemiseks meedia ja
avalikkusega.
Kõneisikud (teemajuhid ja kommunikatsioonijuhid) peavad saama
koolitusel praktilise harjutamise võimalusi) ning teadvustama
multikultuurilise keskkonna eripärasid

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
- tunneb meediasuhtluse põhitõdesid ja mehhanisme ning oskab esineda
kõneisikuna (töörühma juhid ja asejuhid);
- eristab avalikkuse ja meediaga suhtlemisel auditooriumide eripärasid ning
valib sobiva suhtlusstiili ja -tasandi;
- esineb sisukalt ja veenvalt rahvusvahelises meedias, väliste partnerite ning
valdkonna esindajatest koosneva auditooriumi ees. Arvestab eri riikide
meediakanalite omapära (kõneisikud – kommunikatsioonijuhid,
teemajuhid);
- valib sobilikud kommunikatsioonikanalid ja -viisid arvestades EL
kommunikatsioonikontekstiga. Oskab olukorrast sõltuvalt valmistada ette
meediamaterjale (kommunikatsioonijuhid);
- teeb asjakohast koostööd EN sekretariaadi ja EK ning EPga
kommunikatsiooni sujuval korraldamisel.

Sihtrühma võtmekompetentsid,
mille arendamist koolitus toetab

Kommunikatsioon ja info juhtimine
Läbirääkimine ja mõjutamine
Koostöö ja võrgustikutöö
Juhtimine ja eestvedamine
Kohanemisvõime, pingetaluvus

Peamised koolitusteemad

Eesistumise edukaks läbiviimiseks vajalik kommunikatsioon, riigi
mainekujundus
Mida silmas pidada meedia ja rahvusvahelise meediaga suhtlemisel –
teleintervjuu, raadiointervjuu ning trükiajakirjanduse eripärad (töörühma
juhid ja asejuhid)
Juhised ja soovitused avaliku esinemise ja meediasõnumite koostamise
oskuste arendamiseks
Praktiline treening (teemajuhid, kommunikatsioonijuhid)

Koolitusmeetodid

Loengud sihtrühma tausta ja kogemust arvestavate praktiliste näidete
analüüsiga
Kaasuste analüüsid (sh videoanalüüsid) ja arutelud, ingliskeelse
meediasuhtluse praktilised harjutused.

Kommentaarid

Koolitus toimub inglise keeles.
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Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine
Eesmärk

Teadmised Eesti eesistumise programmi eesmärkidest ja selle kommunikatsioonist

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu:
- kirjeldab Eesti EL Nõukogu eesistumise programmi eesmärke ja seostab neid oma
valdkonnaga;
- selgitab Eesti EL Nõukogu eesistumise programmi ja peamisi sõnumeid ka oma
valdkonna väliselt;
- kirjeldab Eesti eesistumise aegset koordinatsioonisüsteemi ja erinevate
asutuste/isikute rolle selles.

Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
võtmekompetentsid, mille Koostöö ja võrgustikutöö
arendamist koolitus toetab EL institutsioonid ja otsustusprotsess, sh Eesti seisukohtade tundmine Euroopa Liidus
Teadmised poliitikavaldkonnast

Peamised koolitusteemad

Eesti EL Nõukogu eesistumise programmi tutvustus
Eesistumise edukaks läbiviimiseks vajalik kommunikatsioon
Soovitused ja juhised

Koolitusmeetodid

(Saali)ettekanded ja esitlused

Kommentaarid

Koolitus on mõeldud kõikidele Eesti EL eesistumise koolituse sihtrühmadele, toimub
eesti keeles. Koolitus viiakse läbi (suure) saalikoolitusena.
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EL Nõukogu sekretariaadi ja eesistuja vaheline koostöö
Eesmärk

Sujuv koostöö Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadi ning EL Nõukogu eesistuja vahel
töörühma koosolekute ettevalmistamisel ja tulemuslikul läbiviimisel.

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena oskab osaleja:
- kirjeldada eesistuja rolli ja ülesandeid koostöös EL Nõukogu sekretariaadiga;
- sõnastada, millised ülesanded ja rollid neile isiklikult kaasnevad EL Nõukogu
sekretariaadiga koos töötamisel;
- selgitada, milline on EL Nõukogu sekretariaadi roll eesistuja partnerina;
- juhtida tööprotsessi eesmärgikindlalt, tähtaegadest ja päevakorrast kinni pidades ning
kokkulepitud tulemusi ja kvaliteeti arvestades;
- koordineerida töörühma juhtimise meeskonna tegevust ja head koostööd EL Nõukogu
sekretariaadiga;
- selgitada, kuidas toimub kaasotsustamismenetlus parlamendiga;
- arvestada tingimuste ja piirangutega, mis kaasnevad dokumentide, raportite, teadete
jne koostamise ja tõlkimisega.

Kommunikatsioon ja info juhtimine
Sihtrühma
võtmekompetentsid, mille Koostöö ja võrgustikutöö
arendamist koolitus toetab EL institutsioonid ja otsustusprotsess
Läbirääkimine ja mõjutamine
Peamised koolitusteemad

Ministrite nõukogu roll
EL Nõukogu sekretariaadi struktuur ja rollid
EL Nõukogu sekretariaadi töökord (Council´s Rules of Procedure)
Koostöö Euroopa Parlamendiga
Kaasotsustamismenetlus parlamendiga (Co-decision)
Dokumentide koostamine ja tõlkimine
Sekretariaadi pakutavad tugiteenused eesistumise läbiviimisel
Infovahetuse ja koostöö organiseerimine dokumentide ettevalmistamisel ja koosolekute
läbiviimisel

Koolitusmeetodid

(Saali-) ettekanded
Arutelud

Kommentaarid

EL Nõukogu sekretariaadi pakutav koolitus (inglise keeles).
Töörühma juhtidele on koolitus planeeritud kahepäevasena, teistele sihtrühmadele
ühepäevasena. Koolitused toimuvad (suurte) saalikoolitustena ja varasemad
eesistujariigid on neid kõrgelt hinnanud.
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Stažeerimine
Eesmärk

Sihtrühm

Võimaldada Euroopa Liidu (EL) eesistumispersonali hulka kuuluvatel isikutel (peamiselt
Brüsselis) stažeerimise käigus tutvuda EL tööprotsessiga ja luua tööks vajalikke sidemeid.
Stažeerimine aitab kaasa igapäevasele EL suunalise töö paremale toimimisele, nõukogu
töörühmade töösse kvaliteetsema sisendi andmisele ning Eesti EL Nõukogu eesistumiseks
ettevalmistamisele. Programm aitab suurendada EL alaseid teadmisi, edendada
suhtevõrgustikke ja tugevdada koostööd.
Töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad.
Olulisemate töörühmade juhid. Stažeerimisvõimalust pakutakse neile, kellel kogemus EL
institutsioonidega on veel väike.

Õpiväljundid

Stažeerimise tulemusena on osaleja:
- omandanud eesistumise õnnestumiseks vajalikke praktilisi kogemusi EL institutsioonides,
AEELis, ELSis või partnerministeeriumides teistes eesistujariikides;
- loonud vajalikke kontakte ja õppinud tundma tööprotsesse töörühma juhtimiseks
eesistumise ajal.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Läbirääkimine ja mõjutamine
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
EL institutsioonid ja otsustusprotsess
Teadmised poliitikavaldkonnast

Peamised
koolitusteemad

Täpsustub individuaalselt vastavalt osaleja rollile ja tegevusvaldkonnale.

Koolitusmeetodid

Stažeerimine

Kommentaarid

Stažeerimisprogrammi koordineeritakse ja rahastatakse keskselt, sisuprogrammid koostavad
programmis osalejad ise. Osalejate valik tehakse ministeeriumide ja Riigikantselei koostöös.
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Õppereisid
Eesmärk

Sihtrühm

Võimaldada teenistujatel õppereisi kaudu omandada vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi
Eesti EL Nõukogu eesistumise edukaks läbiviimiseks. Tegemist on lühiajalise (kuni 4
päeva) partnerasutus(t)e külastusega, kus vahetatakse vastastikuseid praktikaid, õpitakse
teiste riikide kogemustest ja arendatakse kontaktvõrgustikku. Õppereisi kava ja korraldus on
eelnevalt kokku lepitud.
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad, tugi- ja
tehniline personal.

Õpiväljundid

Õppereiside tulemusel osaleja:
- seostab varem omandatud teooriat ja saadud näpunäiteid eesistumise praktilise olukorraga;
- oskab selgelt kirjeldada oma ülesandeid eesistumise kontekstis;
- on laiendanud oma rahvusvaheliste kontaktide võrgustikku EL institutsioonide juures ja
teistes EL (hiljutistes) eesistujamaades;
- on saanud tuttavaks ja seadnud sisse kontakte EL liikmesriikide kolleegidega oma
töövaldkonnas.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

EL institutsioonid ja otsustusprotsess
EL liikmesriikide olukord ja kultuurikontekst;
Teadmised Eesti riigivalitsemisest;
Teadmised poliitikavaldkonnast.

Peamised
koolitusteemad

Erinevate EL institutsioonide esitlused ja arutelud;
Eesistumise kogemusega teiste riikide ametnike kogemuste esitlused ja arutelud.
Programmi raames on võimalik kombineerida sisulist koostööd erinevate institutsioonide või
üksustega lähtudes grupiliikmete vajadustest ja eesmärkidest. Näiteks:
-

-

Koolitusmeetodid
Kommentaarid

Kohtumised EL eesistumise läbinud liikmesriigi või tulevase EL eesistuja
esindajatega, teise olulise liikmesriigi (LR) esinduse või kontaktisikute külastused,
mõne mõttekojaga tutvumine;
AEEL (töörühm, Coreper, ministrite nõukogu);
Euroopa Parlament (EP komisjon, EP üksus(ed), kohtumised vastava valdkonna EP
eestlasest ametnikuga, olulise EP mitte-eestlasest ametnikuga);
Nõukogu sekretariaat (NKS üksused, kohtumised NKS eestlasest ametnikuga,
mitte-eestlastest ametnikega);
Komisjon ja kabinet (KOM üksused, kabinet, kohtumised KOM ametnike, sh
eestlastega).

Loengud, arutelud, seminarid, kahepoolsed kohtumised jne
Sisuprogrammid koostavad programmis osalejad ise ja taotlevad rahastust programmi
vahenditest projektikavandi alusel. Osalejate valik tehakse ministeeriumide ja Riigikantselei
koostöös.
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Koostöökohtumised EP liikmete, teiste liikmesriikide tippametnike ja ministritega
Eesmärk

Luua ja arendada rahvusvahelisi kontakte ja koostöövõrgustikke.

Sihtrühm

Ministrid ja teemajuhid, kantslerid, ministrite nõunikud. Teemajuhtidele tuleks luua
võimalusi osaleda koostöökohtumistel (koos ministrite, Coreperi saadikute jt ametnikega).

Õpiväljundid

Kohtumiste tulemusel on osaleja:
- laiendanud oma rahvusvaheliste kontaktide võrgustikku EL institutsioonides;
- saanud tuttavaks ja seadnud sisse kontaktid EL liikmesriikide olulisemate kolleegidega oma
valdkonnas;
- tutvustanud oma EL liikmesriikide kolleegidele ja MEPidele Eesti eesistumisprogrammi;
- demonstreerinud peamistele partneritele oma koostöövõimet, mis oluliselt toetab edukat
eesistumist ning aitab leida tuge Eesti eesistumisprogrammile.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Koostöö ja võrgustikutöö
Läbirääkimine ja mõjutamine
Kommunikatsioon ja info juhtimine
EL liikmesriikide olukord ja kultuurikontekst

Peamised
koolitusteemad

Euroopa Liidus ja maailmas laiemalt päevakajalised teemad;
Eesti eesistumise sisuprogrammi ja prioriteetide tutvustamine;
Ühishuvid ja edasine koostöö.

Koolitusmeetodid

Eelnevalt kokku lepitud koostöökohtumised MEPide ja EL institutsioonide tippametnikega,
samuti teiste liikmesriikide ministrite ja tippametnikega. Koostöökohtumisi tuleks ühildada
ministrite Brüsseli visiitidega, mis võimaldab säästa nii aega kui ka raha. Näiteks võiksid
kohtumised olla planeeritud nõukogu istungite toimumise ajast lähtudes (pärast nõukogu
istungit, sellele eelneval või järgneval päeval).

Kommentaarid

Kuna suhete ja võrgustike loomine on pikaajaline protsess, hakatakse koostöökohtumisi
planeerima ja korraldama varakult peale uue valitsuskabineti moodustamist 2015. aastal
toimuvate Riigikogu valimiste järel.
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Suhtlemine inglise keeles (intensiivkursus)
Eesmärk

Tööülesannete täitmiseks vajaliku suulise eneseväljendusoskuse omandamine inglise keeles.
Rõhk on praktilise ingliskeelse suhtlemisoskuse arendamisel.

Sihtrühm

Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad.
Sihtrühma liikmed, kes vajavad praktilise keeleoskuse arendamist sõnavõttudeks ja
suhtlemiseks eri osalistega. Koolitust pakutakse enne eesistumise algust laiale hulgale
inimestele, sest praktiliste oskuste ja teadmiste arendamine kombinatsioonis võõrkeele
oskuste arendamisega annab ettevalmistusele viimase lihvi ja võimaldab õpitu ülekordamist
ja meeldetuletamist.

Õpiväljundid

Koolituse järel osaleja:
- tunneb EL suhtlemisstiili ja -kultuuri ning kasutab oma sõnavõttudes sobivat sõnavara;
- juhib inglise keeles sujuvalt töörühma koosolekuid;
- formuleerib kirjalikke dokumente struktureeritult ja loogiliselt;
- suhtleb oma kolleegide ja koostööpartneritega erinevatest riikidest mitteformaalsetel
kohtumistel (õhtusöökidel, kuluaarides jne) sujuvalt;
- tunneb ära keerulisi suhtlemisolukordi ja suudab ennetada kommunikatsioonivigu.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Keeleoskus
Läbirääkimine ja mõjutamine
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
Juhtimine ja eestvedamine
EL institutsioonid ja otsustusprotsess

Võimalikud
koolitusteemad

I päev:
- Osalemine töörühma koosolekutel
- Kohtumistel kasutatav keel
- Small talk, levinumad suhtlemisvead
- Esitluste tegemine inglise keeles
II päev:
- Kommunikatsiooni strateegiad
- Formaalne rahvusvaheliste kohtumiste keel
- Läbirääkimiste keel
- Konfliktide lahendamine diplomaatilisel viisil
III päev:
- Täienduste ja ettepanekute tegemine
- Lobitegemise keel
- Diplomaatia keel
- Avasõnad ja nende esitus

Koolitusmeetodid

Loengud sihtrühma tausta ja kogemust arvestavate praktiliste näidete analüüsiga
Iseseisvad harjutused
Grupitööd

Kommentaarid

Koolitusel osalemise eelduseks on võõrkeeleoskuse C1-tase.
Kursus on planeeritud 2017. aastasse, sest kursuste eesmärk on kinnistada varemõpitut ja
kogetut ning varustada vajaliku spetsiifilisema (EL) sõnavaraga ka
neid, kelle võõrkeele tase on olnud piisav ja kes pole ehk võõrkeele kursustel osalenud.

50

EL Nõukogu eesistumiseks vajalik võõrkeele oskus: pikem täiendusõppe kursus
Eesmärk
Sihtrühm

Suulise ja kirjaliku võõrkeelse eneseväljendusoskuse omandamine
Teemajuhid, töörühma juhid ja asejuhid, sisueksperdid ja sisukoordineerijad, tugi- ja
tehniline personal. Sihtrühma liikmed, kes vajavad oma suulise ja kirjaliku võõrkeele
praktilise eneseväljendusoskuse arendamist.
Keelekoolituste prioriteetne sihtrühm on töörühma juhid ja asejuhid. Töörühma juhtide ja
asejuhtide keelekoolituse täpne vajadus selgub 2015. aastal salve koostamise raames ja
keeletestide sooritamise järel. Arvestatud on osa isikute osalemisega mitmel erineva taseme
kursusel.

Õpiväljundid

Koolituse järel osaleja:
- omandab keeleoskuse kõrgemal tasemel, sihttasemeks on C1-tase;
- tunneb EL suhtlemisstiili ja -kultuuri ning kasutab oma sõnavõttudes sobivat sõnavara;
- juhib inglise keeles sujuvalt töörühma koosolekuid;
- formuleerib kirjalikke dokumente struktureeritult ja loogiliselt;
- suhtleb oma kolleegide ja koostööpartneritega erinevatest riikidest mitteformaalsetel
kohtumistel (õhtusöökidel, kuluaarides jne) sujuvalt.

Sihtrühma
võtmekompetentsid,
mille arendamist
koolitus toetab

Keeleoskus
Läbirääkimine ja mõjutamine
Kommunikatsioon ja info juhtimine
Koostöö ja võrgustikutöö
Juhtimine ja eestvedamine
EL institutsioonid ja otsustusprotsess

Peamised
koolitusteemad

Edukaks EL eesistumiseks vajalike oskuste harjutamine:
- Koosolekute/kohtumiste ettevalmistamine;
- Seisukohtade esitamine, ettepanekutest kokkuvõtete tegemine ja esitlemine;
- Avalikud sõnavõtud;
- Läbirääkimiste ja lobitöö keel;
- Kõrgetasemeliste tekstide kirjutamine ja dokumentide ettevalmistamine ning lugemine
võõrkeeles;
Olulised läbivad teemad (võivad paralleelselt olla ka kursuse eraldi osad):
- Oskuslik kommunikatsioon: viisakus, formaalsed ja mitteformaalsed väljendid;
- Kultuuriline mitmekesisus ja suhtlemise eripärad;
- EL terminoloogia.
- Loengud sihtrühma tausta ja kogemust arvestavate praktiliste näidete analüüsiga
- Arutelud
- Iseseisev õpe
- Grupitööd
Oluline on EL eesistumiseks vajalike kompetentside ja teadmiste integreerimine õppesse, et
harjutada praktilist esinemis- ja kirjutamisoskust ja EL sõnavara.
Koolitusel osalemise eelduseks on võõrkeeleoskuse B2-taseme (äärmisel juhul tugeva B1taseme) omamine lävendina. Pikemad keelekursused toimuvad grupiõppena kaks korda
nädalas, korraga 90 min. Pikema täiendõppe kursuse kogumahuks on arvestatud 60 ak. tundi
semestris, kokku aastas 17 päeva.
Sama programm on kavandatud tellida ka intensiivkoolitusena, võimalik on ka kombineeritud
õpe.

Koolitusmeetodid

Kommentaarid
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