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Programmi tegevus „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja
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EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu PROTOKOLL
20.12.2013
PÄEVAKORD
I Kutseõppe õppekavarühmade 2013 II poolaasta lõplike akrediteerimisotsuste
vastuvõtmine
1. Mehaanika ja metallitöö õppekavarühm:
1. Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Elektrooniliselt hääletasid hindamisnõukogu liikmed:
Tanel Linnus, Andres Pung, Hille Voolaid, Kaie Piiskop, Maaja-Katrin Kerem, Tiia Randma,
Helle Noorväli, Toomas Undusk, Sirje Potisepp, Allan Märk, Jüri Jõema, Ene Vohu, Eve
Eisenschmidt, Õnne-Ly Reidla, Indrek Peterson
Protokollis: Marge Kroonmäe, hindamisnõukogu sekretär
I Kutseõppe õppekavarühmade 2013 II poolaasta lõplike akrediteerimisotsuste
vastuvõtmine
1.
1) Vastavalt kutsehariduse hindamisnõukogu 12.12.2013 otsusele
hindamiskomisjon koosseisus
Madis Annus - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert
Matti Timmermann - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja
Tõnu Lelumees - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja
vaatas läbi ning esitas täiendatud hindamiskomisjoni aruande EKKA-le 17.12.2013.
2) Hindamiskomisjon kaalus täiendavalt õppekavarühma peamiste arenguvaldkondade
kooskõla hindamiskriteeriumide hinnangutega ning viis aruandes sisse järgmised
muudatused:
1. Muutis kriteeriumi 1.3 (õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus
toetab õppija arengut õpiväljundite saavutamisel) hinnangut ja hindas
kriteeriumi „pigem vastab nõutavale tasemele“ (2);
2. Muutis kriteeriumi 5.1 (ressursside juhtimine toetab õppekavarühma
eesmärkide saavutamist) hinnangut ja hindas kriteeriumi „pigem ei vasta
nõutavale tasemele“ (3);
3. Muutis kriteeriumi 5 (ressursside juhtimine) hetkevaate hinnangut ja hindas
kriteeriumi „pigem ei vasta nõutavale tasemele“ (3);
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4.

Täiendas aruandes lk 18 – 19 õppekavarühma peamiste arenguvaldkondade
sõnastust lähtuvalt õppekavarühmast.

3) Hindamiskomisjon ei muutnud akrediteerimisettepanekut ja teeb Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse
mehaanika
ja
metallitöö
õppekavarühma
hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning hetke- ja arenguvaate
võtmetugevuste ja arenguvaldkondade alusel kutsehariduse hindamisnõukogule
ettepaneku akrediteerida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö
õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks.
4) Hindamisnõukogu
tutvus
esitatud
dokumentidega
ning
analüüsis
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
OTSUSTAS
akrediteerida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö
õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks.
Otsus võeti vastu 15 poolthäälega. Vastu 0.

Tanel Linnus
hindamisnõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Marge Kroonmäe
hindamisnõukogu sekretär
/allkirjastatud digitaalselt/
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