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Practice/Case Study  

 

Võitlus tööpuudusega kasutades kutsehariduse ettevõtlusõpet  

Kreeka 

 

Olympic Koolituse panus ettevõtlusharidusele on olnud kahel tasandil. Olympic Koolituse annab 

kutseharidust ja nõustamist töötutelu kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele ja töötajatele. See 

põhineb Pyrgos Ilias, Kreekal ja omab õppeasutusi üle Kreeka (Ateena, Tripoli, Patras, Zakynthos). 

Aastatel 2013-2016 koostöös Euroopa fondide peasekretäri, Töö- ja sotsiaalministeeriumi ning 

Kreeka Turismi Keskliidu ja Turismi ministeeriumi koostööl ja EU vahenditest, pakub OÜ Koolitus 

koolitusi ja nõustamisteenuseid töötutele nende sisenemiseks tööturule.  

Kasutatud koolitusmudel koosneb teoreetilisest ja praktilisest koolitusest, samuti toetuse ja 

nõustamisteenusest (koolitusvajaduse analüüsi, praktikate korraldust, toetusi, järelevalve jne). 

Osa teoreetilisest koolitusest, tavaliselt 20%, puudutab enesearenguga seotud teemasid ja 

ülejäänu oskusi ja ettevõtlusaluseid – äri põhimõtteid, tõhus suhtlemine ja professionaalsus, 

töötervishoid- ja ohutus, tööotsingu tehnikaid, tööõiguse alused, ettevõtluse alused ja start - ups. 

Seoses koolitus ja nõustamine töötajatele ja füüsilisest isikust ala programmi " Kohanemine 

struktuuriga väikeettevõtetele majanduskriisi ajal 2011- 2013"  rahastas EL, andsime konsultatsioon 

ja koolitusteenuseid 618 eraettevõtjale ja töötajatele koostöös 16 esindusorganite tööandjaga. 

Koolitus metoodika koosneb teoreetilise koolituse (segatud õppe klassis ja e-õpe) ja praktilisest 

koolitusest arvutiklassis. Kõik koolitusprogrammid, välja arvatud spetsialiseeritud kursus, sisaldasid 

ettevõtluse parendamise tõdesid ja äritegevuste aluspõhimõtteid. Kõige tavalisem kasutatud 

koolituse meetod klassiruumides oli seotud ettevõtluse juhtumiuuringutega, samas kasutati ka 

ajurünnakuid, õppimist praktikas meetod, rollimänge, interaktiivseid õppemeetodid, töötubasid, 

simulatsioone.  

Üks projektidest, mis esindas koolitust ja nõustamist ettevõtluse valdkonnas oli "Laiaulatuslik plaan 

võidelda töötuse ja edendada ettevõtlikust", mis oli koordineeritud Development Partnership 

Letrinon Gaia poolt. See projekt oli rakendatud Pyrgos Ilias Inimressursside arendamine 2007-2013 

rakenduskava raames Lääne-Kreekas. Projekt kestis 09/2013 kuni 06/2015 ja see viidi läbi mitmete 

organisatsioonide koostöös- kutseharidus keskused, bürood, ettevõtete ühendused, 

ärinõuandjad, sotsiaalhoolekande teenused. Eesmärgiks oli arendada infrastruktuur ja uued 

praktikad ettevõtluskoolituse edendamiseks kutsehariduses.  Läbi selle tugevdades tööhõivet ja 

sotsiaalset kaasatust. Sihtgrupiks olid eelkõige töötud põllumehed ja Pyrgos madala 

sissetulekuga kodanikud. 

 

Projekti tegevused olid:  

1. Koostada aruanne ja kirjeldus hetkeseisust ning arenguperspektiividest põllumajandustoodete 

ja traditsiooniliste kohalike toodete kohta Ilja piirkonnas. 

2. Mitmetasandilise võrgustiku loomine. 



 

3. Teadlikkuse ja info jagamine  

4. Koordineerimine ja haldamine  

5. Kutseõpe ja seminarid  

6. Toetamise ja nõustamisteenuse sihipärane edendamise: 

 kohaliku võrgustiku arendamine, kus osalevad põllumajandustootjate liit, valitsusvälised 

organisatsioonid jne  

kontaktide loomine sidusrühmadega kohalikul tasandil  

kontaktide loomine riiklikul tasandil teiste sarnaste programmidega  

õrgustikutööks teadus- ja laborid - temaatilised töökojad  

avati e-pood 

 -põllumajandustoodete ja traditsiooniliste tooted 

osas 

ditsiooniliste kohalike toodete pakkumine 

innovatsiooni ja selle seos ettevõtlusega ning 

õppereisi aquaponics ja Ηydroponics poole.  

 

Lingid / viited / Materjalid: www.olympiakokek.gr http://letrinongea.gr/el http://www.bio-ilis.gr 

http://arcadia-network.gr/ www.thermokitida.gr www.aspasithea. gr www.agro-messinia.g 


