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Inimtüüpide tundmine DISC mudeli baasil - õppekava 

Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

OÜ Personaliekspert 

Reg.nr. 11853792.    www.personaliekspert.ee  

Õppekava nimi Inimtüüpide tundmine DISC mudeli baasil  

Õppekavarühm  Psühholoogia 

Õppe kogumaht  9 ak/h 

millest:  

 6 ak/h on auditoorne töö 

  2 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas 

  1 ak/h on kodune töö (individuaalne DISC profiil) 

Õppekava koostamise 

alus 

OSKA uuring (2018) kinnitab, et aina enam läheb hinda analüüsi- 

ja psühholoogia kasutamise oskus. Tulevikus oodatakse töötajatelt 

valmisolekut täita ettevõttes erinevaid tööülesandeid  ning 

psühholoogia kasutamise oskusi. 

Koolituse sihtgrupp  Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased 

müügispetsialistid, müügiesindajad, personalitöötajad, juhid, 

koolitajad jt inimesed, kes vajavad oma töös inimtüüpide tundmise 

baasoskusi. 

Õppe alustamise 

tingimused 

Eesti keelest arusaamine vähemalt B1 tasemel, arvuti kasutamise 

oskus vähemalt tavakasutaja tasemel 

Õppe eesmärk 

 

Kursuse eesmärgiks on anda inimestega töötavate erialade 

esindajatele  tööks vajalikud baasteadmised ja -oskused määramaks 

inimtüüpe DISC mudeli baasil 

Õpiväljundid 

 
Koolituse läbinud õppija: 

• Teab DISC mudeli olemust 

• Kasutab DISC mudelit inimtüüpide määratlemisel 

• Analüüsib ennast DISC mudeli baasil 

 

Õppe sisu ja õppeprotsessi kirjeldus 

Auditoorse õppetöö 

maht 
Koolitusel käsitletavad teemad 

8 ak/h Sissejuhatus kursusesse ja tutvumine. Õppijate õpieesmärkide 

püstitamine. DISC eetika. Inimtüüpide liigitamise võimalused. 

DISC mudeli olemus. DISC kasutamise võimalused. Eneseanalüüs 

DISC mudeli baasil. Praktiline töö õppekeskkonnas. 

Õppemeetodid Loeng-arutelu, grupitööd, juhtumianalüüsid, iseseisvad ülesanded 

ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. 
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Õppematerjalid 

 

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud 

koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade 

kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad infot, mida on võimalik peale 

koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste 

iseseisvaks edasiarendamiseks. 

 

Iseseisev töö 1. DISC mudeli baasil eneseanalüüs vastavalt juhendile- 1 

ak/h 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks (sh 

hindamismeetodid ja 

kriteeriumid) 

Õpingute lõpetamise eelduseks on:  

• Õppija  on osalenud vähemalt 90% auditoorsetest tundidest. 

• Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödest aktiivne 

osavõtt tunnis 

• Iseseisva töö sooritamine.  

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:  
Õpiväljund  Hindamismeetod  Hindamiskriteerium  

Teab DISC mudeli 

olemust 
Protsessihindamine Osaleb aktiivselt 

aruteludes  

Kasutab DISC mudelit 

inimtüüpide 

määratlemisel 

Grupitööna 

lahendatav 

klassiruumi ülesanne, 

vaatlusülesanne  

Osaleb grupitöös 

ning videomaterjali 

analüüsimisel  

Analüüsib ennast 

DISC mudeli baasil 

Individuaalne 

ülesanne 

Õpilane on 

sooritanud 

individuaalse 

ülesande  

 

Hindamine on mitteeristav 

 

  

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument  

Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, väljastame 

tunnistuse.  

Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei saavutanud või ei 

osalenud hindamises, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on 

koolitusel osalenud.  

Koolitaja kompetentsust 

tagava kvalifikatsiooni 

või õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus 

Siim Schvede  

Haridus: Sotsiaalteaduse bakalaureuseõpe, Tallinna Ülikool; 

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.  

Töökogemus: Lux Express Estonia, Trainee management; 

Õppenõustamiskeskus psühholoog ja töökeskkonnaspetsialist. 

KõueSära OÜ, koolitaja  

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 
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Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord 

 https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 

Vaidluste lahendamise 

kord 

Esimese võimalusena lahendame vaidlused omavaheliste 

läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui kokkulepet 

ei saavutata, lahendame vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/  

Õppekava kinnitamise 

aeg 

23.05.2022 

Õppekava muutmise 

aeg 
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