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PÄEVAKORD
I Kutseõppe õppekavarühmade 2017 esimese
vastuvõtmine
1. Elektrienergia ja energeetika õppekavarühm:
1. Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm:
1. Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Valgamaa Kutseõppekeskus
3. Lastehoid ja teenused noortele õppekavarühm:
1. Valgamaa Kutseõppekeskus

1)

2)

3)
4)
5)

poolaasta

akrediteerimisotsuste

1.
Järvamaa Kutsehariduskeskus esitas elektrienergia ja energeetika õppekavarühma
aruande Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (edaspidi EKKA)
01.02.2017.
Hindamiskomisjon koosseisus
1.Eduard Brindfeldt - hindamiskomisjoni esimees, õppekasvatustöö ekspert
2.Lembit Vali - hindamiskomisjoni sekretär, õppekasvatustöö ekspert
3.Ahto Oja - tööandjate esindaja
4.Urmas Leitmäe - tööandjate esindaja
viis läbi koolikülastuse 17.03.2017
ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks.
Kool teatas 18.04.2017, et neil ei ole täpsustusi ega kommentaare hindamiskomisjoni
aruandele.
Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande EKKA-le 18.04.2017.
Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia
ja energeetika õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevused ning
peamised parendusvaldkonnad:
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Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused:
 Õppekavarühma erialadel on hästi toimiv kaasaegne ja ajakohane töö- ning
õppekeskkond. Õppekavarühma õpetajad ja õpilased on töö- ja õppetingimustega
rahul.
 Õppekavarühm on ainulaadne, sest seal hakatakse koolitama biogaasijaama
operaatoreid vabariigi ettevõtete tarbeks. Ollakse valmis alustama õppetööd
biogaasijaama operaator tase 5 õppekaval, mis valmis täielikult koostöös
tööandjatega ning töömaailma vajadusi arvestades.
 Õppekavade arendamine, õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimine ja korraldus on
aja- ning asjakohane, arvestab tööjõuturu vajadusi ja toetab õpilasi.
 Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel on süsteemselt arvestatud tagasiside
tulemustega.
 Õppekavarühmas toimub tulemuslik koostöö energeetika valdkonna
ettevõtetega.
 Et tagada õppekavarühma kutseõpetajate professionaalne areng, plaanib kooli
juhtkond neid tulevikus suunata kutseeksamile.
Õppekavarühma peamised parendusvaldkonnad:
 Õppe- ja hindamismeetodid on ühekülgsed. Jätkuvalt on vajalik kaasajastada
moodulite õpiväljundeid, lävendit ning hindamist ja mitmekesistada õppe- ja
hindamismeetodeid (nt luua e-õppe kursuseid ja kasutada neid õppetöös).
 Elektrienergia ja energeetika õppekavarühmas soovitame koostöös tööandjatega
avada töökohapõhine õppegrupp, et toetada juba töötavaid õpilasi.
 Õpilaste arvu vähenemisest tingitud riskide maandamiseks tuleks leida võimalusi
koostöö arendamiseks piirkonna põhikoolide ja gümnaasiumitega.
 Arvestades ettevõtluskeskkonnas toimuvaid muutusi on soovituslik leida sobivaid
rahvusvahelisi projekte, nt õppijate praktikavahetus ja õpetajate täienduskoolitus.
 Väljalangevus on eriti keskkoolijärgsete õppijate puhul suur. Vajalik on toetada
õppijat (eriti just keskkoolijärgset õppijat) sellisel moel, et väljalangevus väheneks,
sh leida neile sobivad tugiteenused ja õppevormid.
 Kutseõpetajad ei käi stažeerimas. Vajalik on korraldada õppekavarühma
kutseõpetajate stažeerimine ja õpetajaid sealjuures motiveerida. Komisjon
soovitab õpetajate erialasele stažeerimisele saata vähemalt üks kutseõpetaja igal
aastal.
6) Hindamiskomisjon teeb Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja
energeetika õppekavarühma hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning hetkeja arenguvaate võtmetugevuste ja parendusvaldkondade alusel kutsehariduse
hindamisnõukogule ettepaneku
akrediteerida Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja energeetika
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks.
7) Hindamisnõukogu tutvus esitatud dokumentidega ning analüüsis 24.05.2017 istungil
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
OTSUSTAS
akrediteerida Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja energeetika
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja
energeetika õppekavarühmas 6 (kuue) aasta võrra.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0.
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2.
Järvamaa Kutsehariduskeskus esitas sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma
aruande Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (edaspidi EKKA)
01.02.2017.
Hindamiskomisjon koosseisus
1.Madis Annus - hindamiskomisjoni esimees, õppekasvatustöö ekspert
2.Katrin Tammjärv - hindamiskomisjoni sekretär, õppekasvatustöö ekspert
3.Stina Siem - tööandjate esindaja
4.Kristiina Vainomäe - tööandjate esindaja
5. Katriin Tiik - tööandjate esindaja
viis läbi koolikülastuse 16.03.2017
ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks.
Kool esitas täpsustused ja kommentaarid hindamiskomisjoni aruandele 17.04.2017.
Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande EKKA-le 23.04.2017.
Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Järvamaa Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja
nõustamise õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevused ning peamised
parendusvaldkonnad:
Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused:
 Õppijad on kõrgelt motiveeritud.
 Paindlik õppekorraldus võimaldab õppijatel töö kõrvalt õppida.
 Õppekavarühmaga seotud personali vastutusvaldkonnad on selgelt määratletud.
 Õppetöösse on kaasatud nii kvalifitseeritud koosseisulised kutseõpetajad kui ka
koosseisuvälised kutseõpetajad- praktikud.
Õppekavarühma peamised parendusvaldkonnad:
 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma võtmehuvigrupilt ehk tööandjatelt ei
küsita tagasisidet koostöö kohta.
 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma õppe- ja kasvatusprotsessiga seotud
dokumentatsioonist vajavad aja- ja asjakohastamist hooldustöötaja õppekava
rakenduskava (puudub auditoorse, iseseisva ja praktilise õppe jaotus tundides),
VÕTA kord (kooli VÕTA taotlemise dokumentatsioon ja selle rakendamine ei ole
kooskõlas Kutseharidusstandardi seitsmenda peatükiga) ja praktikakorralduse
praktikakohtade eelhindamise dokumentatsioon (praktikakohtade eelhindamise
vormist ei juhinduta kõigi praktikakohtade eelhindamisel).
 Koosseisuliste kutseõpetajate stažeerimist ei ole õppekavarühmas
õppekavarühma aruande perioodil toimunud, kuigi seda vajadust koolis nähakse,
et tõsta koosseisuliste kutseõpetajate praktilisi teadmisi ja oskusi.
 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas ei ole aruandeperioodil suuremaid
investeeringuid tehtud.
Hindamiskomisjon soovitab:
 Vaadata üle ning aja- ja asjakohastada rakenduskavad, VÕTA kord ja
praktikakorralduse praktikakohtade eelhindamise dokumentatsioon.
 Mõelda läbi kogu sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma tagasiside küsimise
süsteem ja see dokumenteerida.
 Koosseisuliste kutseõpetajate praktiliste kogemuste tõstmiseks planeerida
kutseõpetajate stažeerimist.
 Kaasata õppekavarühm erinevatesse projektidesse õppekasvatusprotsessi ja
ressursside arendamiseks.
Hindamiskomisjon teeb Järvamaa Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise
õppekavarühma hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning hetke- ja
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arenguvaate võtmetugevuste ja parendusvaldkondade alusel kutsehariduse
hindamisnõukogule ettepaneku
akrediteerida Järvamaa Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks.
7) Hindamisnõukogu tutvus esitatud dokumentidega ning analüüsis 24.05.2017 istungil
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
OTSUSTAS
akrediteerida Järvamaa Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Järvamaa Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja
nõustamise õppekavarühmas 6 (kuue) aasta võrra.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0.
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3)
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3.
Valgamaa Kutseõppekeskus esitas sotsiaaltöö ja nõustamise ning lastehoiu ja
teenuste noortele õppekavarühmade aruande Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuurile (edaspidi EKKA) 02.02.2017.
Hindamiskomisjon koosseisus
1.Madis Annus - hindamiskomisjoni esimees, õppekasvatustöö ekspert
2.Katrin Tammjärv - hindamiskomisjoni sekretär, õppekasvatustöö ekspert
3.Stina Siem - tööandjate esindaja
4.Kristiina Vainomäe - tööandjate esindaja
5. Katriin Tiik - tööandjate esindaja
viis läbi koolikülastuse 07.-08.03.2017
ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks.
Kool teatas 10.04.2017, et neil ei ole täpsustusi hindamiskomisjoni aruandele.
Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande EKKA-le 12.04.2017.
Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Valgamaa Kutseõppekeskuse sotsiaaltöö ja
nõustamise ning lastehoiu ja teenuste noortele õppekavarühmade hetke- ja
arenguvaate võtmetugevused ning peamised parendusvaldkonnad:
Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused:
Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevused
on:
 Õppijad on kõrgelt motiveeritud.
 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisesse on kutseõpetajatena kaasatud eriala
praktikud.
 Õppekavarühmal on koolis ja Lõuna-Eestis tugev roll. Õppekavade loomisel
arvestatakse piirkonna ja tööandjate vajadustega.
 Koostöö tööandjatega on tihe.
 Õppekeskkond on kaasaegne ja vastab vajadustele.
 Õppekavarühma maine on hea.
Lastehoid ja teenused noortele õppekavarühma hetke- ja arenguvaate
võtmetugevused on:
 Õppijad on kõrgelt motiveeritud.
 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisesse on kutseõpetajatena kaasatud eriala
praktikud.
 Õppekavarühmal on koolis ja Lõuna-Eestis tugev roll. Õppekavade loomisel
arvestatakse piirkonna ja tööandjate vajadustega.
 Koostöö tööandjatega on tihe.
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 Õppekeskkond on kaasaegne ja vastab vajadustele.
 Õppekavarühma maine on hea.
Õppekavarühmade peamised parendusvaldkonnad:
 Huvigruppidelt kogutud tagasiside tulemuste analüüs on osaline. Analüüs ja
parendusvajaduste elluviimine on dokumenteerimata. Tagasiside tulemusi ei
tutvustata süsteemselt olulisematele välistele huvigruppidele ja kogu kooliperele.
 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma ning lastehoiu ja teenuste noortele
õppekavarühma juhib üks juhtõpetaja, kellel on lisaks õppekavarühmade
juhtimisele veel mitmed tööülesanded, mistõttu on juhtõpetaja ülekoormatud.
Koolikülastusel selgus, et juhtõpetaja tööülesannete jaotus on koolis
ümberkorraldamisel.
Hindamiskomisjon soovitab:
 Dokumenteerida tuleb tagasiside analüüs ja parendusvajaduste elluviimine.
Tagasiside tulemusi ning planeeritud parendustegevusi tuleb välistele
huvigruppidele ja kooliperele süsteemselt tutvustada.
 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma ning lastehoid ja teenused noortele
õppekavarühma eestvedamise ja juhtimisega seotud riskide maandamiseks tuleb
viia lõpuni juhtõpetaja tööülesannete ümberkorraldamine, et juhtõpetaja saaks
keskenduda õppekavarühmade juhtimisele.
6) Hindamiskomisjon teeb Valgamaa Kutseõppekeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise ning
lastehoiu ja teenuste noortele õppekavarühmade hindamisvaldkondadele antud
hinnangute ning hetke- ja arenguvaate võtmetugevuste ja parendusvaldkondade
alusel kutsehariduse hindamisnõukogule ettepaneku:
1. akrediteerida Valgamaa Kutseõppekeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks;
2. akrediteerida Valgamaa Kutseõppekeskuse lastehoiu ja teenuste noortele
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks;
7) Hindamisnõukogu tutvus esitatud dokumentidega ning analüüsis 24.05.2017 istungil
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
OTSUSTAS:
1. akrediteerida Valgamaa Kutseõppekeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Valgamaa Kutseõppekeskuse sotsiaaltöö ja
nõustamise õppekavarühmas 6 (kuue) aasta võrra;
2. akrediteerida Valgamaa Kutseõppekeskuse lastehoiu ja teenuste noortele
õppekavarühm 6 (kuueks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Valgamaa Kutseõppekeskuse lastehoiu ja
teenuste noortele õppekavarühmas 6 (kuue) aasta võrra.
Otsused võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0.

Tiia Randma
hindamisnõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/
Marge Kroonmäe
hindamisnõukogu sekretär
/allkirjastatud digitaalselt/
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