Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ 1.1.0501.08-0005
Programmi tegevus „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja
rakendamine”
Kutsehariduse hindamisnõukogu PROTOKOLL
24.10.2014
PÄEVAKORD
I Kutseõppe õppekavarühmade 2014 I poolaasta
vastuvõtmine
1. Transpordivahendite juhtimise õppekavarühm:
1. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
2. Tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm:
1. Haapsalu Kutsehariduskeskus

lõplike

akrediteerimisotsuste

Elektrooniliselt hääletasid hindamisnõukogu liikmed:
Andres Pung, Hille Voolaid, Jüri Sasi, Maaja-Katrin Kerem, Tiia Randma, Toomas Tamsar,
Raigo Triik, Alar Lõhmus, Indrek Peterson, Sirje Potisepp, Allan Märk
Protokollis: Marge Kroonmäe, hindamisnõukogu sekretär
I Kutseõppe õppekavarühmade 2014 I poolaasta lõplike akrediteerimisotsuste
vastuvõtmine
1.
1) Vastavalt kutsehariduse hindamisnõukogu 10.09.2014 otsusele
hindamiskomisjon koosseisus
Marika Šadeiko - hindamiskomisjoni esimees, õppekasvatustöö ekspert
Sven Andresen - hindamiskomisjoni liige, õppekasvatustöö ekspert
Karl Vilipõld - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja
Madis Lepp - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja
vaatas läbi ning esitas täiendatud hindamiskomisjoni aruande EKKA-le 29.09.2014.
2) Kool ei esitanud täiendatud aruandele täpsustusi ega kommentaare.
3) Hindamiskomisjon kaalus täiendavalt õppekavarühma hetke- ja arenguvaatele antud
hinnangute põhjendusi ning viis aruandes sisse järgmised muudatused:
- täiendas hindamisvaldkonna Õppe- ja kasvatusprotsess kriteeriumi 1.1, 1.3,
õppe- ja kasvatusprotsessi kokkuvõtte sõnastust;
hindamisvaldkonna Personalijuhtimine kriteeriumi 3.1 sõnastust;
hindamisvaldkonna Koostöö huvigruppidega kriteeriumi 4.1 sõnastust;
hindamisvaldkonna Ressursside juhtimine kriteeriumi 5.1, arenguvaate ja
kokkuvõtte sõnastust;
- kaalus ja hindas kriteeriumi 1.1 hinnanguga „vastab nõutavale tasemele“ (1);
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- kaalus ja hindas kriteeriumi 5.1 hinnanguga „pigem vastab nõutavale tasemele“
(2);
- täiendas õppekavarühma peamiste arenguvaldkondade sõnastust.
4) Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli
transpordivahendite juhtimise hetke- ja arenguvaate võtmetugevused ning peamised
arenguvaldkonnad:
Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused:
 RKT koolituskohad on täidetud ning lõpetajate rakendumine tööturul hea;
 laialdane koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad ettevõtted, teised koolid ning
eriala- ja kutseliidud, ning ettevõtjad on toetanud õppekavarühma
materiaalselt;
 tugev kohaliku kogukonna toetus;
 kutseõpetajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ja toetab õppekavarühma
jätkusuutlikkust;
 õppetöö läbiviimiseks kasutatakse välislektoreid;
 tagasiside kogumine töötajatelt, õppijatelt ning tulemuste kasutamine
arendustöös;
 õppekavarühmas töötab motiveeritud ning teotahteline personal.
Peamised arenguvaldkonnad:
 ettevõttepraktika puudumine õppekavas;
 praktilise õppe osakaalu suurendamine;
 puuduvad mõningad vahendid, mida on õppekavarühma õppekavades toodud
eesmärkide täitmiseks vaja (nt koormakinnitusvahendid);
 praktika ja iseseisva töö juhendite koostamine, õppija õpiväljundite
saavutamist toetavate praktiliste ülesannete lisamine õppetöö läbiviimisse
(logistika, dokumentide vormistamine jms.);
 sõidukites puuduvad kasutusjuhendid;
 õppekavarühma praktiliseks väljaõppeks vajalike hoonete, seadmete ja
vahendite järjepidev uuendamine jätkusuutlikkuse ning kaasaegsuse
tagamiseks koostöös ettevõtetega ja riiklike institutsioonidega või
ettevõtjatega nende kasutamiseks konkreetsete lepingute sõlmimine
jooksvate kulude kokkuhoiuks;
 uute seadmete, vahendite ning õppebaaside lisandumisega kaasnevate kulude
ja riskide hindamise analüüsi ning õppija pearaha tõusust tuleneva jooksvate
kulude ja tulude katmise analüüsi koostamine;
 senised tehnika valdkonna soetused seadmetesse (nt hüdraulika,
pneumaatika jms) ei haaku hinnatava õppekavarühma eesmärkide täitmisega;
 õppekavarühmal on laialdane ettevõtete nimekiri, kellega koostööd tehakse,
kuid näiteid sisulisest koostööst tõi õppekavarühm koolikülastusel vähe;
 täiendavate ressursside leidmine õppekavarühma majandamiseks ning
arendamiseks;
 ettevõtete tihedam integratsioon õppetegevusse läbi koostöölepingute või
infovahetuse;
 õppekavade arendusse tööandjate senisest suurem kaasamine;
 VÕTA senisest aktiivsem rakendamine.
5) Hindamiskomisjon ei muutnud õppekavarühma akrediteerimisettepanekut ja teeb
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli transpordivahendite juhtimise
õppekavarühma hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning hetke- ja
arenguvaate võtmetugevuste ja arenguvaldkondade alusel kutsehariduse
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hindamisnõukogule ettepaneku akrediteerida Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli
transpordivahendite juhtimise õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks.
6) Hindamisnõukogu
tutvus
esitatud
dokumentidega
ning
analüüsis
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
OTSUSTAS
akrediteerida Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli transpordivahendite juhtimise
õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli
transpordivahendite juhtimise õppekavarühmas 3 (kolmeks) aastaks.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0.
Üks hindamiskomisjoni liige ei hääletanud seotuse tõttu Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooliga.
2.
1) Vastavalt kutsehariduse hindamisnõukogu 10.09.2014 otsusele
hindamiskomisjon koosseisus
Helen Pärk - hindamiskomisjoni esimees, õppekasvatustöö ekspert
Kristina Johannes - hindamiskomisjoni liige, õppekasvatustöö ekspert
Merike Siht - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja
vaatas läbi ning esitas täiendatud hindamiskomisjoni aruande EKKA-le 07.10.2014.
2) Kool teatas 14.10.2014 vastuskirjas, et ei esita täiendatud aruandele täpsustusi ega
kommentaare.
3) Hindamiskomisjon kaalus täiendavalt õppekavarühma hetke- ja arenguvaatele antud
hinnangute põhjendusi ning viis aruandes sisse järgmised muudatused:
- täiendas hindamisvaldkonna Õppe- ja kasvatusprotsess kriteeriumi 1.2, 1.3, 1.4,
õppe- ja kasvatusprotsessi kokkuvõtte sõnastust;
hindamisvaldkonna Eestvedamine ja juhtimine kriteeriumi 2.1 ja arenguvaate
sõnastust;
hindamisvaldkonna Personalijuhtimine kriteeriumi 3.2 ja kokkuvõtte sõnastust;
hindamisvaldkonna Koostöö huvigruppidega kriteeriumi 4.1 sõnastust;
- kaalus ja hindas kriteeriumi 1.4 hinnanguga „pigem vastab nõutavale tasemele“
(2);
- kaalus ja hindas kriteeriumi 5.1 hinnanguga „pigem vastab nõutavale tasemele“
(2);
- täiendas õppekavarühma peamiste arenguvaldkondade sõnastust.
4) Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Haapsalu Kutsehariduskeskuse tervishoiu ja
sotsiaalteenuste õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevused ning
peamised arenguvaldkonnad:
Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused:
 ÕKRi olemasolu regioonis on olulise tähtsusega, piirkonnas on mitmeid
valdkonna olulisi tööandjaid.
 Piirkond vajab erialase hariduse saanud hooldajaid, hetkel on nende arv
vähene.
 ÕKRil on olemas heal tasemel koostöö piirkonna ettevõtetega ja kohaliku
omavalitsusega. Koolivälised organisatsioonid peavad oluliseks ÕKRi arengut
regiooni vajadustest lähtuvalt.
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 Kool on kaasanud õppetöösse ja ÕKRi arendamisse erialaspetsialiste, ÕKR on
kaetud pädevate õpetajatega.
 ÕKR teeb koostööd õppekavade arendamisel nii siseriiklikul kui ka koolide
tasandil.
Peamised arenguvaldkonnad:
 Kuivõrd ÕKRi rakendatakse koolis alles teist aastat, ei ole võimalik hinnangut
anda kolme võtmetulemuse osas – kutseeksamite sooritanute osakaal, tööle
rakendumise ning edasiõppijate arv. Samuti puudub tööandjate tagasiside
lõpetajate toimetuleku kohta.
 Väljalangevus on suurenenud, samas on periood trendi määratlemiseks liiga
lühike. Koolis puudub hetkel ühtne arusaam õppekavarühma pikemaajalistest
arengutest.
 Laiendada koostööd piirkonna tööandjatega ning teiste õppeasutustega
regioonis ja sealt väljapoole.
 Arendada koolisisest koostööd põhikohaga ja lepinguliste erialaõpetajate
vahel, sh mitmekesistada metoodikat ja õppeülesandeid, ühtlustada arusaamu
õpiväljunditest ja kutsestandardist ning kutseeksamist.
 Tagamaks õppekava eesmärkide täitmist ja õpiväljundite saavutamist, soetada
lisaks õppekirjandusele ka erialast perioodikat, soovitavalt ka võõrkeelset.
 Töötada välja originaalõppematerjale (e-kursused, õpiobjektid), laiendada
õppekirjanduse valikut vähemalt õpetajate erialase pädevuse toetamiseks (nt
igast materjalist mõni eksemplar, kui pole võimalik suuremas mahus jms).
 Populariseerida valdkonda piirkonna elanike seas, sh nende seas, kellele võiks
see olla uus õpitav eriala.
 Luua erinevaid õppimisvõimalusi erinevatele sihtrühmadele (osaoskuste
õppekavad, töökohapõhine õpe).
 Pakkuda (eelkõige lepingulistele) õpetajatele metoodilist tuge, koolitusi
pedagoogika ja andragoogika valdkonnas.
 Pakkuda töötajatele stažeerimisvõimalusi nii siseriiklikult kui ka väljapoole
Eestit.
 Laiendada ÕKRi tagasiside küsimustikke, nende süsteemne analüüsimine ning
nende põhjal parendustegevuste rakendamine.
Hindamiskomisjon on veendunud, et jätkates samal kursil õppetöö korralduses ja
tegeledes väljalangevuse vähendamisega, on ÕKR kolme aasta pärast tulemuslik ja
jätkusuutlik. Samuti on selleks ajaks tekkinud võrreldavaid andmeid seni puudu olnud
võtmetulemuste osas. Kindlasti on selleks ajaks ka ÕKR juhtide eestvedamisel välja
kujundatud/kujunenud ühtne visioon ÕKRi arengutest ja rakendamise strateegiast.
5) Hindamiskomisjon ei muutnud õppekavarühma
Haapsalu Kutsehariduskeskuse tervishoiu ja
hindamisvaldkondadele antud hinnangute
võtmetugevuste ja arenguvaldkondade alusel
ettepaneku
akrediteerida Haapsalu Kutsehariduskeskuse
õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks.

akrediteerimisettepanekut ja teeb
sotsiaalteenuste õppekavarühma
ning hetke- ja arenguvaate
kutsehariduse hindamisnõukogule
tervishoiu

ja sotsiaalteenuste

6) Hindamisnõukogu
tutvus
esitatud
dokumentidega
ning
analüüsis
hindamisvaldkondadele
antud
hinnangute
ning
võtmetugevuste
ja
arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena
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OTSUSTAS
akrediteerida Haapsalu Kutsehariduskeskuse tervishoiu ja sotsiaalteenuste
õppekavarühm 3 (kolmeks) aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek
pikendada õppe läbiviimise õigust Haapsalu Kutsehariduskeskuse tervishoiu ja
sotsiaalteenuste õppekavarühmas 3 (kolmeks) aastaks.
Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0.

Andres Pung
hindamisnõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Marge Kroonmäe
hindamisnõukogu sekretär
/allkirjastatud digitaalselt/
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