EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
JA MES ESITLEVAD:

NOORTE
PÕLLUMAJANDUSJUHTIDE
VÄLJAÕOE
"LIIDRITE KOOL 2022"
EESTI MAAPIIRKONNAD VAJAVAD LIIDREID!

Täiendkoolitus toimub 2. - 29. november 2022
Registeerimine ja täpsem info:
WWW.TALULIIT.EE

PROGRAMM
Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe
“Liidrite kool 2022”
Toimumise aeg:
2. november 2022 – Kontaktõpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis
8. november 2022 – Kontaktõpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis
17. november 2022 – Kontaktõpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis
23. November 2022 - Kontaktõpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis
29. November 2022 - Kontaktõpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis

Koolituse kirjeldus: Noorte põllumajandusjuhtide väljaõppe „Liidrite kool“ annab
kiirkursuse formaadis põhjaliku ülevaate olulistest teemadest, mis aitab kujundada
juhiks olemist. Koolituse raames antakse ülevaade esindusorganisatsioonide rollist
arengueelduste loomisel, rahvusvahelistest organisatsioonidest. Koolituse raames
räägitakse võrgustumisest ja toimub praktiline mälutreening ning räägitakse
innovatsiooni ja muutuste juhtimisest.
Koolituse eesmärk: Pakkuda tulevastele või juba tegutsevatele organisatsioonide
juhtidele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel läbi eestvedamise
prisma, mis on vajalik MTÜ juhtimisel.
Koolituse peamiseks eesmärgiks on pakkuda tulevastele või juba tegutsevatele
organisatsioonide juhtidele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel läbi
eestvedamise. Koolituse üheks eesmärgiks on potentsiaalsete
põllumajandusorganisatsioonide esindusorganisatsioonidele järelkasvu
koolitamise. Noored, kes siis aktiivselt panustaksid kodanikuühiskonna arengusse,
et seista põllumajandusettevõtete huvide eest ja arendaks koostööd sektoris.

Koolituse registreerimine on avatud kuni 27. Oktoober 2022
Koolituse omaosalus on 100€/ osaleja kohta

Koolituspäev I, 02. november 2022
Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Hanna Tamsalu (MSc) on põllumajandusharidusega võrgustikuspetsialist.
Töötanud avalikus sektoris, Maaeluministeeriumis ja Põllumajandusuuringute
Keskuses. Läbinud mitmeid nõustamismetoodika ja innovatsioonimetoodika
koolitusi ning tegeleb maaeluvõrgustikus innovatsiooniteemade hoidmisega.
Aastatel 2021-2023 põllumajanduse, toidu ja maamajanduse
tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi juht.

Kerli Ats omab magistrikraadi ettevõtluses. On juhtinud alates 2017. aastast
Eestimaa Talupidajate Keskliitu ning kuulub alates 2020. aastast Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse. Omandab hetkel EBS-is doktorikraadi.

Koolituspäev II, 08. november 2022
Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tauri Tallermaa on koolitaja ja raamatu “Ajulugu”
autor. Ta õpetab inimestele, kuidas panna oma mälu
paremini enda kasuks tööle. Tauri Tallermaa
peamisteks teemadeks on kujunenud meeldejätmise
tehnikate kõrval tähelepanu ja keskendumise
treenimine ning nendele tuginedes ka meeldejääva
müügi- ja klienditeeninduse, meeskonnatöö,
läbirääkimiste, suhtlemise jm treeningud.
vaata lähemalt www.tallermaa.ee

Koolituspäev III, 17. november 2022
Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Teele Üprus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse
eriala. Ta on töötanud ajakirjanikuna erinevates
väljaannetes. Täna töötab ta Postimees Maa Elu
peatoimetajana. Omab oma kogemustest lähtuvalt
teadmisi ja oskusi kuidas suhelda ajakirjanduse ja
ajakirjanikega, kuidas luua edukaid meediasõnumeid
ja kuidas koostada pressiteated ja kirjutada
arvamuslugusid.

Koolituspäev IV, 23. november 2022
Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Anu Ruul on Eesti üks kogenumaid innovatsiooni-protsessi
koolitajaid. Tal on pea 10 aastat reaalset projektijuhtimise- ja
ettevõtluskogemust. Praktilisi kogemusi on Anu omandanud nii
tootmisettevõtetes kui ka teenusettevõttes (tarkvaraarendus, startup). Anu on EBS Executive MBA tippjuhtide programmi
innovatsiooni mooduli juht ning Rohetiigri Akadeemia innovatsiooni
moodulite lektor. Ta on külalislektorina üles astunud maailma
tippülikoolide tudengite ees USA’st (Brown University, Ivy League)
ja Prantsusmaalt (Rennes School of Business ning IÉSEG). Tal on
magistrikraad ettevõtluses Estonian Business School’ist. Anu Ruul
on kirglik innovatsiooniprotsessi fänn. Anu usub, et teadlikkuse
tõstmine innovatsiooni protsessidest on suure väärtusega nii õppija
kui ka ressursside kasutamise vaatenurgast.

vaata lähemalt www.anuruul.com

Koolituspäev V, 29. november 2022
Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Aleksandr Popov on omandanud magistrikraadid õigusteaduses
ning õigus- ja poliitilises teoorias. Alates 2009. aastast on ta
olnud tegev õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides, kus tema
õppejõuportfooliosse on kuulunud õiguseaduse (rahvusvaheline
avalik õigus, õigusfilosoofia, võrdlevad õigussüsteemid) ja
poliitilise teooria ained. Lisaks oma akadeemilisele kogemusele on
ta tegev turvateennuseid pakkuva väikeettevõtte juhatuse liikme
ning kooliõpetajana.

