EKKA juhataja korraldus nr 1-19/88/2019

Kutseõppe kvaliteedi hindamises 2019 teisel poolaastal osalevad 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
2019 teisel poolaastal osalevad koolide õppekavarühmad, hindamiskülastuste toimumise ajad ja hindamiskomisjonide koosseisud (komisjonide
esimehed, liikmed ja sekretärid) seisuga 17.09.2019 järgnevalt:
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Tallinna
Tööstushariduskeskus

2

Pärnumaa
Kutsehariduskeskus

1. Juuksuritöö ja
iluteenindus
Hindamiskülastuse nädal
14.-18.10

1. Ehitus ja
tsiviilrajatised
2. Metsandus
3. Aiandus
Hindamiskülastuse nädal
14.-18.10

1. Kersti Pärn - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
Tallinna Majanduskooli juhtimisvaldkonna ja organisatsioonikäitumise õppejõud,
juhtimiskvaliteedi arendamise ekspert, konsultant, koolitaja, välishindaja
2. Katrin Tammjärv - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Toorin OÜ juhatuse liige; kuni 2015 SA INNOVE kutsehariduse osakonna peaspetsialist;
ECVET Eesti ekspert
3. Margit Valdna - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Tuuletuka OÜ meisterjuuksur; salongi täiendkoolituste läbiviija, praktikajuhendaja
4. Annely Joa - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Mignoon OÜ juuksur; Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kutseõpetaja; täiendkoolitaja;
olnud Iluteeninduse riikliku õppekava töörühma liige, juuksuri kutsestandardi töörühma
liige
1. Raili Laas - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
OÜ Yebisu Eesti kutseõppe valdkonna ja praktikajuhendajate koolitaja, rahvusvaheliste
kutsemeistrivõistluste WorldSkills ja EuroSkills ekspert, juhtgrupi liige
2. Piret Hion - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Eesti Põllumajandusmuuseum haridustöö kuraator-giid; õpetajate pideva professionaalse
arengu koordinaator (metoodik); täiskasvanute koolitaja; Maastikuehitajate Liidu
kutsetegevuste koordinaator
3. Andres Meisterson - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Kuressaare Ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
4. Enno Põder - komisjoni liige, ehituse valdkonna tööandjate esindaja
AS Merko Ehitus Eesti kvaliteedijuht; osalenud kutsestandardite "Ehitusjuht 6" ja "Tööjuht

5.
6.
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Tartu
Kutsehariduskeskus

1. Ehitus ja
tsiviilrajatised
Hindamiskülastuse nädal
4.-8.11

1.

2.

3.
4.

5.
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Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskus

1.Koduteenindus
2.Juuksuritöö ja
iluteenindus
3.Majutamine ja
toitlustamine
4.Reisimine, turism ja
vaba aja veetmine

1.

2.

5" väljatöötamises; Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kutsekomisjoni liige; olnud kutseõppe
hindamisekspert akrediteerimisprotsessis
Hannes Maripuu - komisjoni liige, aianduse valdkonna tööandjate esindaja
Tallinna Loomaia heakorrateenistuse ülem-peaaednik; aianduse ja floristikursuste koolitaja
Tarmo Aava - komisjoni liige, metsanduse valdkonna tööandjate esindaja
Riigimetsa Majandamise Keskuse harvestermõõtmise peaspetsialist; olnud Luua
Metsanduskooli praktika juhendaja
Tarmo Lige - komisjoni esimees, tööandjate esindaja
RKAS AS Kinnisvara arenduse- ja ehituse projektijuht; TTÜ Avatud Ülikool ehituse juhtimise
lektor, olnud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kutsestandardite töörühma ja kutsekomisjoni
liige
Eduard Brindfeldt - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Tallinna Tööstushariduskeskuse mehaanika-, elektroonika ja IT valdkondade juhataja;
olnud EKKA kutseõppe kvaliteedi hindamise arendustöörühma liige
Ulvi Noor - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Ehituskooli metoodik, infokeskuse juhataja, praktikakorralduse juht
Enn Tammaru - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse haridusekspert; Eesti Ehitusettevõtjate
Liidu kutsekomisjoni liige, Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni hindamisekspert
Ago Rehand - komisjoni liige, tööandjate esindaja
OÜ Viljandi Õhumeister juhataja, praktika juhendaja, EEEL kutsekomisjoni liige, Buildest
programmi õppematerjalide looja; Viljandi KÕK nõunike kogu esimees
Anne Kersna - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonna juht, koka eriala riiklike õppekavade
koostamiste töörühma liige, SA Innove majutamise ja toitlustamise õppekavarühma
töörühma liige, koka eriala õpikute autor
Maire Merits - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Tartu Kutsehariduskeskuse toitlustuse ja turismi osakonna juhataja, toitlustuse valdkonna
kutseõpetaja, koka riikliku õppekava väljatöötamise töörühma liige; Tartu KHK
arengukavade töörühma liige
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Hindamiskülastuse nädal
18.-22.11

5

Vana-Vigala
Tehnika- ja
Teeninduskool

1. Ehitus ja
tsiviilrajatised
2. Materjalide
töötlemine (klaas,
paber, plast, puit
3. Käsitöö
Hindamiskülastuse nädal
11.-15.11

3. Tiina Viin - komisjoni lige, kutseõppe ekspert
TÜ Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava programmijuht,
hotellimajanduse lektor, teeninduse kutsenõukogu esimees, Eesti Hotellide ja Restoranide
Liidu kutsekomisjoni liige, hotelliteenindaja tase 4 kutseeksami komisjoni esimees
4. Rein Oselin - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor; üldhariduskooli matemaatika, füüsika ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja; kutseõppeasutuses majandusõpetuse õpetaja; osalenud
kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna protsessis assessorina; sooritanud
kutseõppeasutuse kvaliteedijuhi pädevuseksami; koka eriala kutseeksami
5. Kertti Viru - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Eesti Juuksurite Ühenduse tegevjuht, juuksur tase 4 ja 5 kutsekomisjoni esimees; TTHK
ettevõtlusmooduli õpetaja
6. Rene Uusmees - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Restoran MEKK peakokk; praktikajuhendaja, TLÜ kutsepedagoogika magistrant
7. Airi Ilisson-Cruz - komisjoni liige, reisimise ja turismi valdkonna tööandjate esindaja
AS Estravel turundusdirektor; praktikajuhendaja; produtseerinud kutseharidust toetavaid
videoklippe TLÜ „Ühe minuti“ loengusarjas
1. Ene-Mall Vernik-Tuubel - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
kauaaegne kutseõppe ekspert, haridusasutuste sisehindamise nõunik
2. Marika Šadeiko – komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli projekti- ja arendusjuht; projektijuhtimise,
organisatsiooni käitumise, suhtlemise õpetaja, täienduskoolituskursuste juhendaja;
osalenud kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna protsessis assessorina; sooritanud
kutseõppeasutuse kvaliteedijuhi pädevuseksami
3. Viljar Vissel - komisjoni liige, restaureerimise valdkonna tööandjate esindaja
Muinsuskaitseameti nõunik vallasmälestiste alal; kuni 2014 SA EVM Konserveerimis- ja
digiteerimiskeskuse Kanut maali, metalli ja puidu konserveerimise osakonnajuhataja;
4. Meelis Kann - komisjoni liige, ehituse valdkonna tööandjate esindaja
Nordecon AS Hoonete ehituse divisjoni juht
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5.
6

Järvamaa
Kutsehariduskeskus

1.Ehitus ja
tsiviilrajatised

1.
2.

Hindamiskülastuse nädal
18.-22.11
3.

4.

5.

6.

Tauro Pungas – komisjoni liige, tööandjate esindaja
Ferrum Fabrica OÜ osanik, juhatuse liige ja juhatuse esimees; praktikajuhendaja
Anu Vaagen - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
OÜ Yebisu Eesti juhatuse liige, kutseõpetajate ja praktikajuhendajate koolitaja
Karine Mandel - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Eesti Lennuakadeemia välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist, inseneri eetika
õppejõud
Raul Ammer - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli arendusjuht, kvaliteedisüsteemide, töörühma
planeerimise, juhtimise, juhendamise, meeskonnatöökoolitaja; praktika juhendajate
koolitaja
Enno Põder - komisjoni liige, tööandjate esindaja
AS Merko Ehitus Eesti kvaliteedijuht; osalenud kutsestandardite "Ehitusjuht 6" ja
"Tööjuht 5" väljatöötamises; Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kutsekomisjoni liige
Margus Keerutaja - komisjoni liige, tööandjate esindaja
AS SOVEK juhataja, veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja küttetööde meeskonna juhtimine;
Taltech Avatud Ülikooli täienduskoolitaja ehitusjuht 5 tasemele
Laas Õun - komisjoni liige, teedeehituse valdkonna tööandjate esindaja
Nordecon AS teedeehituse meister, töödejuht, teedeehituse objekti- ja projektijuht;
teedeinsener tase 6, TTÜ magistrant

Heli Mattisen, EKKA juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
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