EKKA juhataja korraldus nr 1-19/18/2020
Kutseõppe kvaliteedi hindamises 2020 esimesel poolaastal osalevate koolide õppekavarühmad, hindamiskülastuse ajad ja hindamiskomisjonide
koosseisu kinnitamine
ESF programmi „Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“ 2014-2020.1.05.005.01.15-0002 raames kinnitan kutseõppe kvaliteedi hindamises
2020 esimesel poolaastal osalevate koolide õppekavarühmad, hindamiskülastuste toimumise ajad ja hindamiskomisjonide koosseisud (komisjonide
esimehed, liikmed ja sekretärid) seisuga 20.02.2020 järgnevalt:

Õppeasutus
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Tartu
Kutsehariduskeskus

Õppekavarühmad

1. Arvutikasutus
2. Andmebaaside ja võrgu
disain ning haldus
3. Tarkvara ja rakenduste
arendus ning analüüs
4. Audiovisuaalsed
tehnikad ja meedia
tootmine
5. Majandusarvestus ja
maksundus
6. Sekretäri- ja kontoritöö
Hindamiskülastuse nädal
13.-17.04

Hindamiskomisjoni koosseis

1. Eneken Titov - komisjoni esimees,
AS Mainor juhatuse liige; International School of Tallinn juhatuse liige; AS
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor nõukogu liige, juhtimisprofessor,
kvaliteedinõunik; kutseõppega seotud täienduskoolitaja (hariduse
juhtimine, õppemetoodika, õppekavaarendus, ettevõtlusõpe, üldpädevuste
õpetamine, juhtimispädevused); praktikajuhendaja; Eesti Kvaliteediühingu
juhatuse liige; kvaliteedijuhi kutsestandardi ja hindamisstandardi
ekspertgrupi ja hindamiskomisjoni liige; väikeettevõtja kutsestandardi
ekspertgrupi liige;
2. Janne Kerdo - komisjoni sekretär,
alates 2018 vabakutseline lektor; Kerdo ja Partnerid OÜ juhatuse liige;
valdkonna kutseõpetaja ja praktikajuhendaja alates 2002. a;
täienduskoolitaja (bürootöötaja koolitus, dokumenditöö korraldus jne)
3. Marika Šadeiko - komisjoni liige,
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli projekti- ja arendusjuht;
projektijuhtimise, organisatsiooni käitumise, suhtlemise õpetaja,
täienduskoolituskursuste juhendaja; osalenud kutseõppeasutuste
kvaliteediauhinna protsessis assessorina; sooritanud kutseõppeasutuse

4.

5.
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Pärnumaa
Kutsehariduskeskus

1. Elektroonika ja
automaatika
2. Elektrienergia ja
energeetika
3. Mehaanika ja metallitöö

1.

4. Majandusarvestus ja
maksundus
5. Juhtimine ja haldus
6. Sekretäri- ja kontoritöö

2.

Hindamiskülastuse nädal
27.-30.04

3.

kvaliteedijuhi pädevuseksami;
Heiki Tähis - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
EU-Supply Holding AB infrastruktuuri arhitekt; kuni 2019 Tallinna
Polütehnikumis konsultant; ITSVET projekt 2015-2018 (IT-turvalisuse
õppekava, õppematerjalid, kutsestandard), kutsestandardite koostamine:
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7, Info- ja
telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6,
Tarkvaraarenduse insener, tase 7, Tarkvaraarendaja, tase 6, IT-süsteemide
nooremspetsialist, tase 4, IT-turvaspetsialist, tase 5, Noorem
tarkvaraarendaja, tase 4 IT juht, tase 7; Osaleb 4-aastaste
kutsekeskharidusõppekavade koostamise ja rakendamise töörühmas; EUSupply information security forum (turva-kvaliteediarenduse sisehindamise
töörühm) töörühma liige;
Urve Mets - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
SA Kutsekoda OSKA uuringujuht (sh rakendusuuringud IKT, elektroonika,
tervishoid, haridus ja teadus, kultuur ja loometegevus, 1995-2015 BCS
Koolitus, koolitaja ja tegevjuht.
Riinu Raasuke - komisjoni esimees,
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse arendusnõunik/talituse juht; Tallinna
Majanduskooli õppejõud ja projektijuht; osalenud Erasmus+ VET Learning
Community kaasava hariduse ja EQAVET, EQUASS kvaliteedisüsteemide
projektis;
Katrin Tammjärv - komisjoni sekretär,
Toorin OÜ juhatuse liige; kuni 2015 SA INNOVE kutsehariduse osakonna
peaspetsialist; ECVET Eesti ekspert;
Tiia Murulaid - komisjoni liige,
Tallinna Tehnikakõrgkooli innovatsiooni ja koolituskeskuse spetsialist; alates
1995 kutseõpetaja; täiskasvanute koolitaja kutse alates 2008, andragoog,
tase 4 ja alates 2013 täiskasvanute koolitaja, tase 7; alates 2007
sekretäritöö eriala juhtivlektor ja 2010 juhiabi eriala õppekava
väljatöötamine ja eriala juhtivlektor; 2016 - 2017 ETKA Andrase esindaja SA

Innove töörühmas „Kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmine ja
tõstmine“, alates 2018 kutseõpetaja kutsestandardi uuendamise töörühma
liige, osalenud FR/06/B/P/PP "Euroopa väikeste ja keskmiste ettevõtete
juhiabi rahvusvahelise õppekava väljatöötamises;
4. Tauno Õunapuu - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
OÜ LevelLab, juhatuse liige; Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (EEK)
õppejõud
(peamiselt
uurimistöö
metoodika,
andmetöötluse,
finantsjuhtimise ja tarkvaraarenduse valdkonnas) tegelenud läbivalt
ettevõtte IT valdkonna tegevuste juhtimise (sh ÕIS arendusprojekt) ning
finantsjuhtimisega; Töökohapõhise õppe õppekava ettevalmistamine EEKs;
on osalenud välishindaja või assessorina erinevates projektides (VÕTA jms);
osaleb ESF programmi „Edu&Tegu“ tegemistes, ettevõtluspädevuste
kirjeldamise ja uurimisega seoses, sh ka kutsehariduse tasemel;
5. Urmas Leitmäe - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, kutse andmise tegevussuuna juht;
6. Lagle Mozessov - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
Scanfil OÜ Estonia koolitaja, siseste koolituste läbiviija ja organiseerija.
Praktika koordineerija ja juhendaja ettevõttes.
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Tallinna
Tööstushariduskeskus

1. Elektrienergia ja
energeetika
2. Elektroonika ja
automaatika
3. Mehaanika ja metallitöö
Hindamiskülastuse nädal
20.-24.04

1. Raili Laas - komisjoni esimees,
OÜ Yebisu Eesti, kutseõppe valdkonna ja praktikajuhendajate koolitaja,
Eesti Maastikuehitajate Liidu erialaarenduse (sh kutse andmine) töörühma
liige; rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste WorldSkills ja EuroSkills ekspert
ja juhtgrupi liige;
2. Ülle Ojamäe - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppedirektor, VÕTA võrgustiku ja Eesti
ECVET ekspertgrupi liige;
3. Lembit Vali - komisjoni liige,
Eleringi juhatuse esimees; Eesti Arengufondi energeetika ekspert; Tallinna
Polütehnikumi elektrienergia ja energeetika kutseõpetaja; osalenud:

sisetööde elektriku, jaotusvõrgu elektriku ja elektriinseneri kutsestandardite
väljatöötamisel; Energeetika, Keemia- ja Mäetööstuse Kutsenõukogu
esimees; Elektriinseneride kutsekomisjoni esimees; Elektroenergeetika
seltsi juhatuse liige;
4. Oliver Mets - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
Insero OÜ (masinaehituslik projekteerimine) tegevjuht; Eesti
Masinatööstuse Liidu nõukogu liige; Eesti Mehaanikainseneride Liidu
juhatuse liige; ettevõttepoolne praktikajuhendaja TTÜ ja Tallinna
Majanduskooli tudengitele; Mehaanikainseneride kutsestandardi (VI-VIII)
töörühma liige; Mehaanikainseneride (VI-VIII) kutsekomisjoni liige, Eesti
Masinatööstuse Liidu nõukogu liige (järelkasvu ja inseneeria edendamise
töölõik), Mehhatroonika (MSc) õppekava nõukoja liige TTÜs;
5. Toomas Vaaderpall - komisjoni liige, tööandjate esindaja,
Karu Metall OÜ juhataja; osalenud kvaliteedijuhi kutsestandardi välja
töötamise töörühmas.
Kokku 3 kooli 15 kooli õppekavarühma

Heli Mattisen
EKKA juhataja

