
                                                                                                      
 

  

 
ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
KURSUSE LÜHIANDMED  

 
1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus:  
 

Ökoturismi toodete arendus ja digiturundus 

Õppekavarühm (täiendus- 
koolituse standardi järgi):  

Reisimine, turism ja vabaajaveetmine 

Õppekeel: Eesti keel 
 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded: (ära märkida nii milliste 
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud; kas ja millised 
on nõuded õpingute alustamiseks ning milline on optimaalne grupi suurus) 
 
Turismiettevõtete töötajad ja juhid, kes ei oma erialast haridust või on aegunud oskustega 
(vanuses 50+ sihtgrupp), maaturismiettevõtjad, kes tegelevad turismitoodete ja teenuste 
pakkumisega (loodusretked ja reisid, matkad, elamusturism jm), turundustöötajad.  
Grupi suurus 15. 
 Õpiväljundid: (e. õpitulemused,  kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks) 
Õppija: 
Lähtub turismipakettide arendamisel säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja 
kohaliku kogukonna võimalustest.  
Oskab analüüsida ökoturismi sihtrühmi ja –turge 
Planeerib tegevused (matk, loodusretk, sündmus jm) ökoturismi toodete ja teenuste pakettides 
Koostab turundussõnumi, lähtudes toote eripärast ning sihtrühmast. 
Oskab toote infot jagada digiturunduse ja -müügikanalis 
  Põhjendus: (koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas)  
Paljud turismi- ja maaturismi ettevõtted ei oma teadmisi ja oskusi piirkonna säästvast ja 
jätkusuutlikust arendamisest, ökoloogiliselt kvaliteetsete toodete ja teenuste väljatöötamisest 
ning turundusest. Töötajatel puudub vastav haridus ning väljaõpe, teadmised ja oskused on 
aegunud, ei osata kasutada kaasaegseid digivahendeid ning  kasutada ära piirkondlikke ja 
looduslikke võimalusi arendamiseks ning turunduseks,  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: (tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse) 
Majutusteeninduse ja pärandturismi korraldaja õppekavad (tase 4, esma- ja jätkuõpe), 
ökoturismi kompetents. 

 
3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

16 



                                                                                                      
 

  

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

24 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. 
 

1. Auditoorne töö 
Säästev areng turismiettevõtluses 
Toodete ja teenuste mõju keskkonnale 
Eesti ökotooted ja –teenused ning pakkumine sihtturgudele 
Praktiline ökotoote või teenuse arendamine 
Sihtrühmade ja –turuanalüüs 
Digiturundus- ja müügikanalid:  
Mobiil 
Kodulehekülg  (veebiturundus – n visitestonia.com, puhkaeestis.ee) 
Internet internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram) 
 
2. Praktiline töö 
Tutvumine parimate praktikatega ökoturismi toodete ja teenuste arendamisel (Soomaa, 
Setomaa, Saaremaa jt) ettevõtetes. 
Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine 
Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis 
 
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid  

Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine ja lõputöö esitlemine. Mitteeristav 
hindamine: arvestatud/mittearvestatud. Õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.  
 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 
näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus)  

Aivar Ruukel, aivar@soomaa.com, Karuskose OÜ, koolitaja ja ökoturismi klastri juht, EMÜ 
doktorant, TÜ Pärnu Kolledži õppejõud 

 
 
Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
Aivar Ruukel, koolitaja ja õppejõud, aivar@soomaa.com 
 
 


