Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu
1. Õppekava nimetus

Käsitööga väikeettevõtjaks
2. Õppekavarühm
Isikuareng

3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Koolituse tulemusel õppija on omandanud eelteadmised, et alustada käsitööde turustamist
väikeettevõtjana (FIE; OÜ).
Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija:
* teab ettevõtlusealaseid põhimõisteid, raamatupidamise põhialused, algdokumentide koostamise,
maksude ja töötasude arvutamise aluseid,
* oskab seada realistlikke ärilisi eesmärke ja võtta arukaid äririske
* oskab kavandada toote vastavalt sihtgrupile ja teha toote hinnakujundamist,
* mõistab toote arendamise vajadust ja turustamise põhimõtteid ja toote pakendamise olulisust,
* oskab leida kanaleid oma toote turustamiseks,
* oskab omandatud uusi teadmisi seostada varasemaga ja neid rakendada ning oskab planeerida oma
tegevusi eesmärgi saavutamiseks.

4. Sihtgrupp ja vajadus ning õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Majanduslikult mitteaktiivsed inimesed ja vähenenud töövõimega inimesed, kes tegelevad
käsitööga ja soovivad alustada väikeettevõtlusega (FIE, OÜ)
Vajadus: Majanduslikult mitteaktiivsetele inimestele ja vähenenud töövõimega inimestele on
käsitöötoodete müük üheks võimalikuks elatusallikaks Lõuna-Eestis. Ettevõtlusega alustamiseks on vaja
teadmisi ettevõtluse vormidest, turunduse olemusest ja ettevõtja kohustustest ning õpioskusi, et uusi
teadmisi omandada ja neid arendada.
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi auditoorset
tööd, 12 tundi praktilist tööd kooli keskkonnas.
Õppekeskkond ja õppevahendid: 14 kohaline loenguruum, lisaks kasutada 12 kohaline
käsitööõppeklass. Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
Õppe sisu:
Läbivalt käsitletakse auditoorses ja praktilises töös järgmiseid teemasid: oma tegevuse eesmärgistamine
ja kavandamine, aja planeerimine, erinevad õppimise meetodid, õpitu mõtestamine, õppimisvõimalused.
Mina kui ettevõtja
* Auditoorne töö: Eeldused. Ettevõtjaks olemise plussid ja miinused. Ettevõtlusega alustamine.
* Praktiline töö: viltimistehnikas väike ese.
* Ettevalmistus toote arendus teemaks – käsitööeseme valmistamine.
Ettevõtluse alused
* Auditoorne töö: Ettevõtlusevormid. Äriseadustik ja muud õigusaktid. OÜ või FIE
Äriidee kavandamine ja turg
* Auditoorne töö: Äriidee sõnastamine, arendamine. Sihtturu hindamine. Turundustegevuse
kavandamine. Ettevõtluse kulud ja tulud. Riskianalüüs. Tootele vastav turg. Konkurents
Tootearendus
* Auditoorne töö: Disain. Sihtgrupp. Eristumine.
* Praktiline töö: näidiseseme disainimine
Reklaam
* Auditoorne töö: Pakendamine. Reklaam. Katsetamine ja tagasiside.
* Praktiline töö: toote reklaam
Alustava ettevõtte raamatupidamine
* Raamatupidamisseadus. Raamatupidamise süsteem. Raamatupidamisbilanss. Konto. Pearaamat.
Kuludokumendid.
Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, kursuslaste intervjuu, rollimäng, diskusioon, praktiline töö.
Õppemeetodid
Õppematerjalid: Juhendaja ettevalmistatud õppematerjalid.
Õppematerjalid

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine 80% õppetegevuses. Õpiväljundeid ei hinnata.

8. Väljastatavad dokumendid
Õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon
kvalifikatsioon
Auditoorne osa: kõrgharidus ja ettevõtlusvaldkonna tundmine, läbitud täiendkoolitused, täiskasvanute
koolitamise kogemus
Praktiline osa: head praktilised käsitööoskused ja vähemalt kahe aastane täiskasvanute koolitamise
kogemus
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