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2020 aasta sügisel startis rahvusvaheline projekt Skills4CMT (Sector specific skills development in 

coastal and maritime tourism), milles osaleb 6 kõrgkooli: Satakunnan ja Seinajoen Rakenduskõrgkoolid 

Soomest, Vidzeme Rakenduskõrgkool Lätist, Dundalk Tehnikainstituut Iirimaalt, HZ Rakenduskõrgkool 

Hollandist ja TÜ Pärnu kolledž Eestist. Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust ranniku- ja mereturismi 

valdkonna erialaste teadmiste ja oskuste olulisusest ning seeläbi soodustada piirkonna kohalikku 

majanduskasvu, töökohtade loomist ja säilimist ning Euroopa rannikualade arendamist ühtse turu ja 

sihtkohana. Sihtrühmaks on Läänemere, Põhjamere ja Atlandi ookeani ranniku- ja mereturismisektoris 

tegutsevad tänased ja tulevased ettevõtjad ja arendajad.  

Projekti tegevused: 

• Iga kõrgkool viib läbi uuringud, et selgitada välja olulised erialased teadmised ja oskused, mis 

on vajalikud ranniku- ja mereturismi sektoris töötamiseks ning tulemustele toetudes 

töötatakse välja ametialased profiilid; 

• Seejärel arendatakse ühiselt välja rahvusvaheline õppemoodul, mis keskendub ranniku- ja 

mereturismi valdkonna spetsiifikale. Kavas on luua 4 uut õppeainet, mis kokku üheks tervik-

mooduliks liidetakse, silmas pidades nii digitehnoloogia olulisust kui ka e-õppe võimalusi. 

Moodul on heaks täienduseks juba pakutavale turismiharidusele, aga ka vajalikuks erialaseks 

teadmiste salveks nii turismiettevõtjatele kui kohalikele arendusorganisatsioonidele. 

• Uut õppemoodulit asub katsetama pilootrühm, kuhu on oodatud kohalikud ranniku- ja 

mereturismi sektoris tegutsevad ettevõtjad ja arendajad. 

 

Projekti esimeses faasis koguti informatsiooni ja töötati läbi hulgaliselt riigi üldisi ning ranna-

piirkondade arendusdokumente ja -strateegiaid, projektide tulemusi ning teemaga seonduvaid 

õppekavasid. Selgitati välja olulised tegevused, mida asjaosalised rannikupiirkondades võiksid ja 

peaksid tegema ning milliseid oskusi ja teadmisi on vaja nende läbiviimiseks.  

Üldiste oskuste seas on olulised strateegiline juhtimine, keskkonnateadlikkus, disainmõtlemine 

ning ettevõtlikkus, aga ka jätkusuutliku majandamise oskus, koostöövalmidus ja kogukonna 

kaasamise võimekus. Samuti peaksid asjaosalised teadma rahvusvahelise turunduse printsiipe, 

mõistma maailmas toimuvat, arendama rannikupiirkondi vastutustundlikult, kooskõlas 

muudatuste ja uute trendidega. Ettevõtjad ja arendajad peaksid kursis olema kehtiva 

seadusandlusega ning rannikualade kui rahvusliku pärandi kestliku arendamise põhimõtetega. 

 

Järgmise sammuna viiakse läbi intervjuud valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja arendajatega, et 

teada saada, millistest teadmistest ja oskustest asjaosalised ise kõige rohkem puudust tunnevad ning 

milliseid soovitakse omandada. TÜ Pärnu kolledž on tänulik kõikidele, kes soovivad kaasa aidata 

projekti tegevustele. 

 

Täiendav info: Gristel Leetma, projekti koordinaator, gristel.leetma@ut.ee 
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