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Eesmärk ja sihtrühmad 
 Teha kindlaks kitsaskohad mammograafia-alases koolituses ja 

kliinilises praktikas (IO1) 

 Arendada õdede, ämmaemandate, radioloogiatehnikute ja 
bioanalüütikute pädevusi rinnavähi varajase avastamise 
valdkonnas (IO2) 

 Tõsta radioloogiatehnikute kvaliteedi tagamist puudutavaid 
pädevusi (IO3) 

 Tõsta radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute pädevusi 
täiendavate labori ja kuvamisuuringute valdkonnas 
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Intellektuaalsed väljundid: IO1 
Uurimistöö olemaoleva koolituse ja kliinilise praktika 
kitsaskohtade tuvastamiseks: 

• 2 kirjandusülevaadet  

• Ankeetküsitlus: üliõpilased, õppejõud ja radioloogiatehnikud 

• 2 fookusgrupi intervjuud küsitlustulemuste täpsustamiseks 
Tulemuste avaldamine: 2 artiklit avaldatud, 1 avaldamisel, 3 retsenseerimisel 
rahvusvahelistes ajakirjades; 7 artiklit riiklikes ajakirjades; 9 ettekannet  
rahvusvahelistel kongressidel ja 2 ettekannet maailmakongressil 

Uurimistulemuste tutvustamine võimaldas alati levitada infot ka projekti ja 
selle raames koostatavate õppematerjalide kohta. 

 





Intellektuaalsed väljundid: IO2-IO4  

E-õppe moodulid (PowerPoint, Prezi, video, video-loeng jne.): 

• Interprofessionaalne moodul (8 teemat) 

• Kiirgusohutuse ja kvaliteedi moodul (6 teemat) 

• Täiendavate uuringute moodul (9 teemat) 

Mooduli väljatöötamine: pädevuste määratlemine, õpiväljundite 
sõnastamine, materjalide koostamine, hindamine jne.  

 
Moodulid: http://www.earlydetectionofbreastcancer.com/ 
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Intensiivkoolitus õpetajatele (C1) 
• Eesmärk – ühtlustada interprofessionaalse e-õppe rakendamist rinnavähi varajasel 

avastamise valdkonnas kõrgkoolides ja koolituskeskustes (14.-18.05.2018) 
 
• Teemad 

 E-õppe võimalused ja meetodid 
 Interprofessionaalsus kutsepraktikas ja õpetamises 
 Loodud e-õppe moodulite kasutamisvõimalused 

• Osalejad (21 projektrühmast, 6 meie haiglate mammo-osakondadest, 20/4 online erinevatest riikidest 
Euroopas ja väljaspool) 

• Koolitajad (Eestist, Soomest ja Norrast; kontakt- ja online loengud) 

• Lisandväärtus – uudsed tehnilised võimalused 

 
Koolitus: https://ebreastproject.weebly.com/news/archives/05-2018 
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Juhtimine 

Struktuur: 

• Projektijuht (finants ja aruandlus) + 
kaasprojektijuht partnerkoolist (sisu)  

• IO-de juhid 

• Nõuandev ekspertide rühm!? 



Suhtlus 

• Rahvusvahelised projektikohtumised 2x aastas (eelneva 
tegevuse kokkuvõte/hinnang ja järgneva tegevuse kooskõlastamine) 

• Kogu projektrühma online koosolekud (min. 1x kuus) 

• IO töörühmade online koosolekud 
• Kõigi koosolekute protokollimine (tuletame vajadusel meelde 

oma varasemaid otsuseid ja kokkuleppeid) 

• Olulised e-kirjad kogu projektrühmale (mõnikord ummistab 
postkasti, aga võimaldab toimuvat pidevalt jälgida, vajadusel sekkuda) 

 

 



Mis tagab edu? 

Hea idee, mis johtub tegelikust vajadusest 

Head partnerid 
Pädevus, pädevus, pädevus (sisu kvaliteet) 

Koostöövalmidus ja -võime (MEIE, mitte MINU ) 

Vastutustundlikkus (sh. tähtaegade järgimine) 

Tegevuste hoolikalt läbimõeldud planeerimine ja 
elluviimine 



 
Tänan kuulamast! 

Edu projektide elluviimisel! 
tiinakukkes@nooruse.ee 
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