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Tallinna Tööstusharriduskeskuss on mooduustatud vare
em iseseisva
alt tegutsennud kutseõp
ppeasutustee
ühendam
misel 1999.. aastal. Töö
östushariduuskeskus (edaspidi THK
K) on riiklikk kutseõppe
easutus, miss
tegutseb
b vastavalt oma põhim
määrusele .
THK on üks suureemaid rõivaa‐, kauban dus‐, teenindus‐ ja mehaanikae
m
erialasid õp
petav riiklikk
E
Vabariigis. Õppidda saab nii eesti kui vene
v
keeless. THK paku
ub põhi‐ jaa
kutsehariduskool Eesti
keskharidusega õp
pilastele kuttseõpet ninng täiend‐ ja ümberõpet kõikidee õpetatavaate erialadee
lõikes.
Koolis viiiakse läbi õppetööd
õ
7 õppekavarüühmas 16 erineval
e
eria
alal.
Koolis tö
öötab 126 õpetajat, nendest
n
tähhtajalise lep
pinguga 26
6, nendele lisaks 32 abipersonal
a
li
töötajatt (haldus‐, ühiselamutö
ü
öötajad ja m
muud).
Kooli juh
hindub omaa tegevusess kooli arenngukavast, kus
k on määratletud ar engustratee
egia aastan
ni
2015 jaa tegevuskava perio
oodiks 20008‐2010. Hetkel on kooskõla stusringil arengukavaa
tegevuskava perioo
odiks 2012‐2
2015.
v
uda võimalu
usi isiksuse arenguks, et
e tuua kasu
u
Kooli miissioon on võimaldada
kutseharid ust ja pakku
igale õppijale, rahuldades nende vajadusi esma‐, ümber‐ ja täiendkoolituseeks.
Keskuse visioonikks on ku
ujuneda kaaasaegseks inimeste haridusvaajadusi re
ealiseerivakss
hariduskkeskuseks. Kooli
K
tunnuslause on „TTasemel kuttseharidus““.
Kooli igapäevases tegevuses rakendatakkse Total Quality
Q
Ma
anagement (TQM‐i) põhimõtteid,
järgitaksse PDCA (p
plan – do – check ‐ act) tsüklitt. Arenguka
ava elluviim
miseks on igaaastased
d
tegevuskavad ning tulemusslikkuse hiindamiseks on kokku lepitud sihtväärtu
used. Koolli
tegevuskavast lähtu
uvalt koostaatakse õppeeaasta tege
evuskava.

Kool pakub juuksuri, autorem
mondi ja õm
mblusteenuseid ning müüb
m
prakttilise väljaõp
ppe raamess
valmistaatud esemeeid õppekau
upluses „Meeie“. Läbi teenuste
t
pa
akkumise olleme mitmekesistanud
d
praktilise õppe võim
malusi, kaasanud õpilaasi ideede, kauba sortiimendi väljaatöötamise, kvaliteed
di
hindamiise ja toodaangu realiseerimise prootsessi.
Tänu heeale asukoh
hale on kooli aula, staaadion, kakss võimlat, jõ
õusaal ja kklassiruumid
d hinnatud
d
Kristiinee linnaosa elanike se
eas, pakkuudes sportiimise, üritu
uste ja kooolituste korraldamisee
võimalusi.
Sisehind
damissüstee
emi lühikirjjeldus
Sisehind
damise läbivviimise aluseks on direektori 27.08
8.2010 käskkkiri nr 1‐3/336, mis on nähtav
n
koolli
koduleh
heküljel. Siseehindamise
e eesmärk oon tagada õpilaste
õ
arengut toetavvad tingimu
used ja koolli
järjepideev areng, seellest lähtuvvalt analüüüsitakse koo
oli õppe‐ ja kasvatusteggevust ja juhtimist ningg
hinnatakkse tulem
muslikkust. Iga õppeeaasta algguses kinnitatakse direktori käskkirjagaa
sisehind
damise prioriteedid, pe
edagoogilisee õppenõukkogu eesmä
ärk, tegevusskava ja sissehindamisee
graafik.
Sisehind
damise kavva aluseks on osakonnnajuhtide poolt koostatud kavva, kus on fikseeritud
d
eesmärkk, vastutajad, läbiviidavv aeg.
Sisehind
damine toim
mub läbi alljä
ärgnevate ttegevuste:
Statistikka ja finan
ntsaruandlu
us, kooli ttegevusnäittajate analüüs – ükks kord aaastas, millee
tulemussena koosttatakse majandusaassta aruann
ne, mille koostisosa
on õp
ppetööalanee
tegevusaruanne (õppeedukus, väljal angemise analüüs, vastuvõtuukomisjoni tööd jaa
upidamise aruanne).
a
20
011. aastat auditeeris riigikontroll
r
l.
raamatu
Aruanneet tutvustattakse õppe‐ ja kooli nõ ukogus.
Kooli do
okumentatsiiooni analüü
üs – uuendaamine üks kord
k
aastas,, täitmise koontroll pide
ev.
Intervjuu
ud ja vestlu
used huvigru
uppidega – valdkondad
de juhid, pid
dev.
Arenguvvestluste ko
orraldaminee – kutsekeeskhariduse
e õpilastega
a ja õpetajaatega üks kord
k
aastass,
kevadel.
Õppekesskkonna, õp
ppevahendiite ja invenntari ülevaa
atus ja ana
alüüs – inveentuuri viiakse läbi ükss
kord aasstas, novem
mbrikuus. Õppevahend ite ja inventari vajaduss esitataksee osakondad
de lõikes igaa
aasta jaaanuaris. Kinnitatud
K
osakondade
o
e eelarvete
e põhjal koostatakse kooli järggmise aastaa
eelarve. Eelarve täiitmise seire ja analüüss on pidev.
Õppetöö
öalase tegeevuse aluseeks on õpppeaasta teg
gevuskava, mis seab ttegevused, tähtajad jaa
vastutajad õppeaaastaks. Aruaannet tutv ustatakse õppe‐
õ
ja koolinõukoggus ja on kättesaadav
k
v
koduleh
heküljel.
Hindamissüsteem on üles ehitatud Demingi ratta põhimõttel (eeesmärgi püstitamine
p
e,
planeeriimine, teosttamine, anaalüüs), mis kkaasab kogu
u personali.
Antud aakrediteerim
mise aruann
net koostasiid ja hindassid Tanel Truumaa, Eduuard Brindffeldt, Peeter
Pohlasallu ja Mirje Burmeister.
B
Ülevaad
de õppekavvarühma õp
ppekavadestt
Õppekavvade koostaamise aluse
eks on autooerialade riiklik õppeka
ava, mis on kinnitatud Haridus‐ jaa
Teadusm
ministeerium
mi määrusega nr. 8 12. jaanuaril 2007.a.
Kooli õp
ppekavad on
n rakendatu
ud ja uuenddatud etapivviisiliselt vastavalt õpeetatavatele erialadele:
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A
Autotehniku
ud põhikoo
oli ja gümnaaasiumi baaasil aastast 2007, õppeeajaga vasttavalt 3,5 jaa
22,5 aastat;
 A
Automaalrid
d gümnaasiumi baasil aaastast 2008, õppeajag
ga 2 aastat;
 A
Autoplekkseepad gümnaaasiumi baaasil aastast 2009, õppeajaga 2 aasstat;
 A
Autodiagnostikud gümnaasiumi baaasil aastasst 2011, õpp
peajaga 1,5 aastat.
Seoses uute kutssestandarditega on uuendamisel riiklik autoerialadde õppekavva. Riikliku
u
õppekavvade uuend
damise töörrühmadessee on kutsutu
ud meie autovaldkonnna töötajad:: automaalrri
eriala juhtõpetaja Peeter
P
Pohlasalu ja valddkonnajuhtt Tanel Truu
umaa.
mub õpe ko
oolipõhises vormis. Auttodiagnostikute õpe on
n
Kõigil errialadel peale autodiagnostiku toim
korraldaatud tööko
ohapõhise sessioonõp pena. Autodiagnostikku eriala õõppekava alusel võib
b
õppima asuda isik, kellel on ke
eskharidus ja kes on lääbinud auto
otehniku õpppekava või kes töötab
b
ud erialasel tööl.
õppekavvarühmaga määratletu
Kooli õp
ppetöökojad
d on tunnusstatud kõigi valdkonna erialade ku
utseeksami keskustena.
Ülevaad
de õppekavvarühma õp
ppijatest
THK õpilaste arv on
n viimastel aastatel
a
suuurenenud jaa 2011/12. õppeaastal
õ
ületas 1800
0 piiri. Kõigee
rohkem on kasvanud mootorliikuri õppeevaldkonna õpilaste arrv, mis mooodustas 2011. õa jubaa
21% THK
K õpilaste arvust.
a
Vaad
deldes 20088. ja 2011. aasta
a
THK õppekavarühhmas õppivvate õpilastee
arvu, on
n see kahekkordistunud
d. Õpilaste arvu järsku
u kasvu ting
gis 2011. aaasta juuniku
uus liidetud
d
Tallinna Transpordikooli autoo
osakond, miille käigus toodi üle kaks õpperühhma (kokku 33 õpilast)),
kes jätkaasid õpingu
uid II ja III kursusel. Käeesoleval he
etkel on mootorliikuritee õppekavaarühm koolli
õpilaste arvult teinee peale elekktroonika jaa automaatiika õppekavvarühma.
Tabel 1. Mootorliikuri õppevaldkon
nna õppijate arv perioodill 2008/09.‐20
010/11. õa. (A
Allikas: EHIS Kutseharidusee
statistika)

Õppeassutus
Tallinnaa Lasnamäee Mehaanikaakool
Tartu K
Kutseharidusskeskus
Tallinnaa Tööstushaariduskesku
us
Eesti Vaabariigis ko
okku
THK õpilaste suhtaarv EV õpilaste arvust
THK õpilaste arv ko
okku
Mootorrliikuri õppevaldkonnaa õpilaste ssuhtarv
THK õpilaste arvusst

Õpilased 10.111 seisuga
200
08/09 200
09/10 20010/11 20
011/12
306
380
415
376
245
291
325
401
207
238
300
400
2 149
2 467
2 755
2 663
10%
10%
11%
15%
1756
1
1757
1
1770
1870
12%

14%

17%

21%

Võrreldees õppevald
dkonna õpilaste arvu EEV vastava valdkonna
v
õpilaste
õ
arvvuga, võime
e tõdeda, et
koolitam
me ligikaudu
u 15% EV mootorliikuri te õppevald
dkonna õpilastest.
Võrreldees andmeid
d Eesti suurima kutse kooli Tartu Kutseharid
duskeskuse ja Tallinnaa piirkonnass
sama õ
õppekavarüh
hmas harid
dust andvaa Tallinna Lasnamäe Mehaanikkakooliga, on
o kõikidess
koolidess õpilaste arrv kahekord
distunud ja ttänaseks õp
pib kolmes koolis
k
ligikauudu 400 õpilast.
Õpilastee kasvu on tinginud
t
20
007.a. kehtim
ma hakanud autoerialade riiklik õõppekava, mis
m sätestass
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0,5 aastaa pikema õp
ppeaja.
Kool on nelja aasta jooksul rikaastanud õpeetatavate erialade nim
mistut – 20088.a automaaaler, 2010.aa
autoplekkksepp ja 20
011.a autod
diagnostik.
Tabel 2. THK õppijatee arv kutseha
ariduses (sh H
HEV) õppekavvarühma, õpp
pekava, õppeeliigi ja õppea
asutuse lõikes
peaastal. (Allikkas: EHIS Kutssehariduse staatistika)
2009/10.‐‐2011/12. õpp

Õppekaava
Õppeliiik
2009/10
2010//11
2011/12
Autodee ja masinatte
eskharidusõõpe
10
Kutseke
remontt
Autodiaagnostik
Kutseõpe keskhariiduse baasill
23
Automaaler
Kutseõpe keskhariiduse baasill
28
335
40
Autopleekksepp
Kutseõpe keskhariiduse baasill
119
38
Autotehnik
Kutseke
eskharidusõõpe
143
3
1889
238
Autotehnik
Kutseõpe keskhariiduse baasill
57
557
61
Mootorliikurite õp
ppekavarüh
hmas õpilasste arv
238
8
3000
400
Mootorlliikurite õp
ppekavarühma erialadd on ühed
d soosituim
mad THK m
mehaanika osakonnass.
Põhikoo
oli baasil õppivate noorrmeeste poppulaarseim eriala on autotehnik ((Tabel 3). Uute erialadee
õppegru
upid oleme esimes(t)el õppeaastaa(te)l osalisselt komple
ekteerinud ooma õpilasttest, kes on
n
võtnud aarvesse töö
öturu hetkesseisu ja otsuustanud om
mandada täiendavat eriiala, et paraandada omaa
konkureentsivõimet tööturul.
Tabel 3. TTHK vastuvõtu
ukonkurss (Alliikas: EHIS Kutssehariduse staatistika)

Õppekaava nimi

Õppeliik/taase

2009//10

20100/11

20
011/12

autoteh
hnik
autoteh
hnik
automaaaler
autopleekksepp
autodiaagnostik

põhikooli bbaasil
keskkooli bbaasil
keskkooli bbaasil
keskkooli bbaasil
keskkooli bbaasil

2,7
7
2,5
5
1,7
7
‐
´‐

22,3
11,8
11,6
00,5
‐

2,4
1,8
1,6
*
*

Õppekaavarühma keskmine

2,1
1

11,5

1,7

THK vasstuvõtukon
nkurss

1,9
9

22,5

2,4

* Komplekteeeriti autovaldkkonna teiste eerialade kandiddeerijatest
Mootorlliikurite õpp
pekavarühm
m on kooli vaastuvõtupin
ngereas kolm
mandal kohhal.
THK lõp
petajatest moodustava
m
d mootorl iikuri õppevvaldkonna õpilased liigikaudu 10
0% . Enamikk
nendestt lõpetab veeebruarikuu
us, mistõttu komplekteerisime esm
makordselt 2012.a märrtsikuus uuee
autodiaggnostikute õpperühma
õ
a.
Tabel 4.. THK lõpetaajad mootorliikuri õppekaavarühmas perioodil 2008
8/09.‐2010/111. õa. (Allika
as: EHIS
Kutseharriduse statistikka)

Eriala
Õppeliik
Autodee ja masinate remont Kutsekeskhharidusõpe
Autodee ja masinate remont Kutseõpe kkeskhariduse baasil

2008/09
2
22009/10 2010/11
34
7

4

Automaaaler
Kutseõpe kkeskhariduse baasil
Autoteh
hnik
Kutsekeskhharidusõpe
Autoteh
hnik
Kutseõpe kkeskhariduse baasil
THK lõp
petajaid kokku
Eesti Vaabariigis ko
okku
Tallinnaa Lasnamäee Mehaanikaakool
Tartu Kutseharidusskeskus

8

13

42
509
70
57

17
37
267
41
26

12
32
14
58
638
107
78

Muret tteeb õppetö
ööd katkesttanud õpilaaste arv, mis antud va
aldkonnas on sama suur kui EV
V
keskmin
ne. Peaminee katkestam
mise põhjus on tööle siirdumine, kuna
k
õppijatte majandu
uslik olukord
d
on keerruline. Põhikooli baasill õppivatel õpilastel puruneb
p
üsn
na tihti uniistus, sest autotehniku
a
u
eriala eeeldab palju muudki ku
ui autoga sõõitmine. Õp
ppetöö on sisutihe ja 5% õpilastest pikeneb
b
õppeaegg (osaõpe).
Tabel 5. K
Katkestajad (Alllikas: EHIS )

Õppeassutus
2008/099
%
2009/10
%
2010/11
%
Tallinnaa Lasnamäee
37
12,10%
51
13,40%
79
19,00%
Mehaanikakool
Tartu K
Kutsehariduskeskus
24
9,80%
27
9,30%
21
6,50%
Tallinnaa Tööstushaariduskesku
us
39
18,80%
30
12,60%
46
15,30%
Eesti Vaabariigis ko
okku
295
13,70%
301
12,20%
441
16,00%
Õpilasteele pakumee võimalusst osaleda Tallinna Tööstushari
T
duskeskusee ja SA Archimedese
A
e
Leonard
do da Vinci (LLP) õpiräände projekktis Innovaatiline Prakktika Soomee Ametikoo
olides 2011‐
2013 (IPSA), millee raames oli kahel autotehnikul võimalikk sooritadaa Soomes 3‐nädalanee
ettevõtttepraktika. Valiku kritteeriumiks oli väga hea õppeedukus ehk hhinnete kesskmine pid
di
jääma vaahemikku 4,5‐5,0.
4
Kooli õp
pilased osalevad vabarriigisisestel autoerialad
de kutsevõisstlustel. 20 12. aasta lõ
õpukursustee
kutsevõistlustel sai gümnaasiu
umijärgsete õpilaste arvestuses teise koha meeie kooli õp
pilane Andree
Saar.
Ülevaad
de õppekavaarühma personalist
Seisuga 31.12.201
11 töötab autoerialadde õppekavarühmas 9 koosseissulist ja 2 käsundus‐
oninõuetelee
lepingugga õpetajat.. Koosseisulistest õpetaajatest 5 vaastavad kutsseõpetaja kkvalifikatsioo
ja ühel on see omandamis
o
el. Mitmette erialamo
oodulite õpetamisekss kaasame tööandjatee
esindajaaid. Enamik meie kutse
eõpetajatestt omab pikaaajalist töökkogemust jaa erialast pädevust.
Õppekavva täitmiseel on raken
ndatud koooli teiste õppekavarü
õ
hmade kuttseõpetajaid
d ja eriala‐
spetsialiiste väljastp
poolt. Kutse
eõpetaja Ed gar Hansen
n (tehniline joonestam ine), Eduard Brindfeldt
(pneumaatika ja hüdraulika
h
alused) o mavad van
nemkutseõp
petaja ameetijärku. Le
epingulistest
õpetajattest M.Vaikm
maa ja L.Päärand on om
ma eriala tu
unnustatud spetsialistidd ja omavad pikaajalist
õpetajakkogemust.
Olemaso
oleva perso
onaliga on olnud
o
võimaalik täita kõ
õik õppekavvarühma errialad. Õppe
ekavarühmaa
kutseõpetajad tööttavad keskm
miselt koorm
musega 1,0 ametikohta
a
.
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II ANALÜÜSIV OSA
A
Hetke‐ ja arenguvvaate hinnangu lahtrissse märkige skaala num
mber, mis isseloomustaab antud
kriteeriu
umi toimivu
use taset
H
Hetkevaade
e
Arenguvaad
A
de
1. vvastab nõutavale tasemele
1.
1 tagab jätk
kusuutliku aarengu
2. pigem vastaab nõutava
ale tasemelee
2.
2 pigem tag
gab jätkusuuutliku aren
ngu
3.
3 pigem ei taga
t
jätkus uutlikku arengut
3. pigem ei vaasta nõutavvale tasemeele
utavale tase
emele
4.
4 ei taga jättkusuutlikkku arengut
4. eei vasta nõu
1. HIND
DAMISVALD
DKOND: Õp
ppe‐ ja kasv atusprotsess

Hinnangg
1
1

1.1. Õpp
pekavade (sh kursu
uste kavad
de) koosta
amine ja arendaminne lähtub
huvvigruppide vajadustestt.
Uuendam
me autoeriaalade õppekkavade valikkaineid iga aasta
a
järel vastavalt
v
huuvigruppide vajadustelee.
Võimaluss on õppekaava valikõpiingute moooduleid muu
uta õppeaassta jooksul, kinnitades muudatuseed
direktorii käskkirjaga. Nende moodulite
m
vvalik tugine
eb tööandja
ate ja õppij ate soovile
e. Näiteks on
o
õpilastell valikainekss autode kiletamine. PPopulaarsekks on tänapäeval saanuud, et uus auto
a
(näitekks
taksod ja teised su
uurt autopaarki omava d ettevõtte
ed) kiletatakse uuena üle ja päraast kasutusse
lõppu on
n värvkate peale
p
kile ee
emaldamistt kahjustusteta.
Tööandjaate poolt on
n tulnud ettepanek muuuta valikaiinete mahtu
usid ja uuenndada nend
de sisu, kun
na
selles valdkonnas on
n tehnika arreng väga kkiire, eriti pu
uudutab see
e teemat „EElektriauto“.
Aastal 22013 toimub järjeko
ordne õppeekava uuendamine. Enne uue õppekava koostamisst
analüüsitakse nimetatud pro
obleemi vvastava eriala õpetajjatega ja õppijatega. Õppekavva
koostam
misel oleme paindlikud ning arvestaame huvipo
oolte vajadu
usi ja uut kuutsestandard
dit.
Meie õp
ppekavad lääbinud õpilaastel on pa remad eeld
dused omandada edasspidine haridus Tallinn
na
Tehnikakkõrgkoolis.
Käesolevva aastani on õppekkavad olnuud sisendip
põhised, ku
uid 2013. aastal on koostamiseel
väljundip
põhised õpp
pekavad.
Täiendko
oolituse õp
ppekavad juba töötaavatele autotehnikute
ele ja auttomaalritele
e hõlmavaad
ettevalm
mistusi kutseeeksami soo
oritamiseks..
1
1.2. Õpp
pe‐ ja kaasvatusprottsessi korrraldus ja arendus toetab õpppekavade
eessmärkide saavutamisst (õppekkorralduse, mille alla kuulub praktika
töö
ökeskkonnass ja praktiline töö õpp
pekeskkonn
nas,
hhindamine;
dokkumentatsio
ooni asjakohasus ja rakkendumine).
Õppekorrralduse alu
useks on õpp
pekorraldusseeskiri ja selle lisad.
Õppekorrralduseeskiri vaadataakse üle jaa kaasajasttatakse vasstavalt laekkunud ja põhjendatu
ud
ettepaneekutele ningg muude regulatsiooni de muutum
misele kord aastas.
a
Õppetöö
ö korraldusee aluseks on
n õppetöögrraafik , mis koostatakse
e enne uue õppeaasta algust.
Ettevõtteepraktikate planeerim
mise alusekks on õppekavad. Praktikate
P
planeerimiisel tehaksse
koostööd
d praktikaeettevõtetega. Ettevõtttepraktikad on hajuta
atud kogu õppeaastale, et olekks
tagatud stabiilne prraktikantide
e viibimine eettevõtetes ja optimee
eritud kooli õpetajate ja töökodad
de
koormuss.
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Autotehniku õppekkava läbimise käigus oomandatakkse erialase
ed baasteaddmised auttode ja selle
agregaattide ehituseest, tööpõhimõtetest, hooldamise
est, diagnoo
osimisest jaa remondistt. Selle eriala
lõpetajattel on võim
malik minna tööle autooesindustessse ja teistessse autode remondi jaa hooldusegga
tegelevaatesse etteevõtetesse tehnikuteeks, samu
uti palkavad rahvussvahelised autospord
di
nnad oma hooldemeeskonda m
meie kooli lõpetajaid, näitena vvõib tuua 2012.
2
aastal
meeskon
lõpetanu
ud Egert Veesilinnu, kess juba prakttika ajal oli Vormel Renault sarja hooldusme
eeskonnas ja
j
jätkab kaa seal oma karjääri.
k
Õppeaassta pikkusekks on 40 õppenädalat, mis jaguneb neljaks 10
0‐nädalasekks perioodikks.
Tunniplaaani koostab
b üldainete osakonna juhataja Irina Maksimova, kes seelle koostam
misel kasutaab
valdkonn
na juhtide poolt planeeritud erialaainette ja prakktikatundidee jaotust. Tunniplaaan
koostataakse perioo
odiks ehk kümneks
k
n ädalaks. Õpetajate ha
aigestumisee või muu erakorralisse
olukorra puhul tehttavad operaatiivsed tunnniplaani muudatused kajastuvad kodulehel:: Tunniplaan
ni
muudatu
used.
Õppetöö
ö läbiviimisse aluseks on õppekaava ja selle
est lähtuvad õpetajatte töökavad
d. Õpetajatte
töökavad
d on koostaatud vastavvalt kooli pooolt kehtesttatud vormile ja kinnittatud osako
onnajuhatajja
poolt.
Kooli õppe‐ ja kasvaatusprotsesss on dokum
menteeritud e‐päevikus.
Lapsevan
nemad saavvad tagasisidet õpilasee õppetöös osalemisesst ja tema õppeeduku
usest e‐kooli,
rühmaju
uhataja e‐po
osti ning tele
efoni teel.
Igakuisellt jälgitakse õpilaste õp
ppetöös osaalemist ningg vajaduse korral
k
toimuuvad hinnetekomisjonid
d,
kuhu kuttsutakse vällja nõrga õp
ppeedukuseega õpilased
d.
Rühmaju
uhatajad ko
orraldavad koostöös
k
va ldkonna juh
hi ja õppediirektoriga pprobleemsette õpilastegga
vestlusi õ
õpitulemuste parendamiseks lapssevanema osavõtul.
Praktika korraldamiise alusdokumendiks oon õppekavva koos lisad
dega, milless on ära to
oodud pooltte
(õpilase,, ettevõtte ja kooli) õigused niing kohustused, praktika toimu mise graaffik, praktikaa‐
ülesannee koos hinn
nangulehegga ja õpilasee iseloomu
ustus. Lisakss on veel ppraktika käiigus täidetaav
individuaaalne prakttikapäevik, kus on loettletud prakktika käigus teostatud tööd, nend
de mahud ja
j
ettevõtteepoolse juh
hendaja hinn
nang tehtudd tööle.
Enne ettevõttesse praktikale suunamist on vajalikk, et õpilan
ne on teoooria omandanud, seegga
praktikalle saavad ainult need, kelle kokkuuvõtvad hin
nded on po
ositiivsed. V
Võlglastele antakse
a
aegga
oma hind
p
tehhakse järele kas kooliva
aheajal või õõppetööst vabal
v
ajal.
ded ära parrandada ja praktika
Autotehnikute ja au
utomaalrite
e kutseeksam
mi sooritam
miseks on ve
eel lisaks A
Autokutseõp
ppe Liit väljja
töötanud
d tööpassi, kus on too
odud loetellu enamikust töödest, mida vastaaval erialal teostada on
o
võimalikk. Antud dokumentt on oluuline, hin
ndamaks kutseeksam
k
mil õpilase
e erinevatte
ettevõtteepraktikate jooksul teo
ostatud töidd ja omandaatud vilumust.
Pärast õppekavade läbimist on
n lõpetajateel võimalik sooritada
s
Autokutseõp
A
ppe Liidu korraldatava
k
ad
kutseekssamid, et omandada
o
vastavalt e rialale auto
otehniku I, automaalrri I või auto
oplekksepa I
kvalifikattsioon. Kuttseeksami sooritanutee protsent on iga aastaga tõuusnud, küündides jub
ba
keskmiseelt üheksakümne protssendini. THKK on tunnusstatud eksam
mikeskus.
Praktikakkoha valimise kriteeriu
umiks on etttevõtte vasttavus ettean
ntud praktikkaülesandelle.
Praktikakkohtade leiidmisega au
utoerialadee õpperühm
made õpilasstele probleeeme ei ole, pigem on
o
suurte autoettevõteete nõudluss praktikant ide järele su
uurem, kui me suudam
me pakkuda.
Kuna vasstutus antud erialade töötajatel
t
oon suur, siis praktika alguses on õppilasel võim
malik tutvud
da
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oma praaktikaülesan
ndes olevate
e töödega nning hiljem töötada juba iseseisva
valt. Kõigile ettevõttessse
praktikalle suunatu
ud õpilaste
ele määrattakse koolli‐ ja ette
evõttepoolnne juhendaaja, kes on
o
kontaktissikuteks kooli ja ettevõ
õtte vahel. Samuti on koolipoolse
el praktikajuuhendajal kohustus
k
olla
kursis õp
pilase praktiika kulgemisega.
Pärast p
praktika so
ooritamist toimub
t
kooolis õpilase
ele arenguvestlusele sarnanev personaaln
ne
praktika kaitsmine (analüüsim
mine, vestl us ja hind
damine) vastava komiisjoni poolt. Komisjon
ni
kuuluvad
d erinevad erialaõpetaj
e
jad ja valdkkonna juht.
1.3. Õpp
pe‐ ja kasvatusprotsesssi läbiviim
mine ja selle
e arendus toetab õppijija arengut
1
õpiväljundite saavutamissel (sh õpppemeetodite
e lähtumine
e õpiväljundditest ning
õpp
pijate vajadustest ja erripärast; võttme‐ ja eriaalakompete
entside arenndamine ja
hindamine; kutse andmise protsess; õppijatega seotud tule
emused).
Õppepro
otsess toim
mub vastavaalt õppekavva alusel koostatud
k
õpetajate
õ
ttöökavadele
e, milles on
o
põimitud
d teoreetilissed õpingud praktiliste harjutusttega kooli õppetöökod
õ
dades. Sellin
ne jaotus on
o
erialastee ainete om
mandamisel kõige efekttiivsem. Õpilane seosta
ab teooriass omandatud teadmiseed
praktilistte tegevusteega. Lisaks annab õpe taja vastavaalt töökavale ka iseseissva töö ülesandeid, mis
motiveerivad õpilassi ammutam
ma lisatead misi erinevvatest allikatest. Autonnduse arengg toob kaassa
ka vajaduse pidevalt arendadaa ja kaasajaastada õpilaastele antavvat erialast kompetenttsi. Õpetajaad
tegelevaad pidevalt enda
e
arendamise ja õpppematerjalli uuendamisega nii läbbi avalikult kättesaadav
k
va
materjali kui ka erialaliitude
e poolt jaootatava maaterjaliga. Autokutseõ
A
ppe Liit on
n koostanu
ud
kaheteistkümne au
utoeriala õppemoodullite alusõppematerjalii, millele ssaavad õpe
etajad lisad
da
pidevalt uuenevat in
nformatsioo
oni ja kasutada neid siiis õppetöös.
Põhikoolli baasil õp
pinguid alu
ustavatel õõpperühmad
del on esim
mesel kaheel aastal pandud
p
rõh
hk
üldainetele, paralleeelselt on ka sissejuhatavate erialaainete tunnid. Alate s kolmandaast kursusesst
põhikoollibaasil õpp
pijatele ja esimesest
e
kkursusest gü
ümnaasiumibaasil õpppijatele on keskendutu
ud
erialasteele ainetele..
Autodiaggnostikute õpe
õ toimub
b töökohapõõhises vorm
mis, kus õpilased käivadd koos reeglina üks korrd
kuus kah
hepäevasel sessioonil. Lisaks kohaapeal toimu
uvatele teoreetilistele jaa praktiliste
ele tundidele
antakse neile suur osa
o teadmisstest läbi iseeseisvate tö
ööde õppeprogrammi H
HMV.
Kogu õppeaja jookssul hinnatakkse õpilase omandatutt (nii teoree
etiliste teaddmiste omaandamist läb
bi
testide ja kontrolltö
ööde kui kaa praktilistee tööde soo
oritamist) prraktiliste tu ndide välte
el. Järgmisele
kursusele viiakse üle õpilased, kes oon omandaanud eelne
eva kursus e materjalli. Erandinaa,
õppenõu
ukogu otsussega, lubataakse tinglikuult üle viia õpilasi,
õ
kelle
el on võlgneevusi.
Õpingutee lõpus so
ooritatakse kutseeksam
mid, mida tunnustatakse kui kooli kutse
ehariduslikkku
lõpueksaamit. Kutseeeksamite so
ooritamise sstatistika on
n toodud tabelites 11 j a 12. Edukaatele eksam
mi‐
sooritajaatele omisttab kutseaandja, kelleeks on Autokutseõppe Liit, vvastava kvaalifikatsioon
ni.
Kutseekssam koosneeb teooriate
estist ja prakktilistest töö
ödest. Õpilastele, kes kutseeksam
mit ei sooritaa,
korraldattakse kutseeharidusliku
ud lõpuekssamid. Õpin
ngute lõpetamise tinggimuseks on
o õppekavva
täitminee täies mahu
us ja kutseharidusliku l õpueksami sooritamine.
Kool tun
nnustab ku
utseeksamitt kooli kuttseharidusliku lõpuekssamina, misstõttu on kutseeksam
mi
sooritajaate arv läbi aastate kaasvanud. Rõõõmu teeb kutseeksam
mi sooritanuute protsen
nt lõpetajatte
koguarvu
ust, mis on läbi kolme aasta olnudd pidevas tõ
õusutrendis.
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1.4. Tuggisüsteem ja selle arendus t oetab õpp
pijat (sh tugisüsteem
t
m õpi‐ ja
2
kassvatusraskusstega õppijatele; õpppija enesekkohaste ja sotsiaalsette oskuste
areengu toetamine; hariiduslike errivajadustegga õppijate
e toetaminne; õppija
areengu analüü
üsimine, vaajadusel inndividuaalse
e õppe rakkendamine, sh VÕTA
kassutamine).
THK õpp
pijad alustavvad õppimisst täiskoorm
musega.
Sagedaseemad õpirraskused te
ekivad puuudumistest,, selleks on
o õpetajaatele kehte
estatud kakks
konsultatsiooni (à 45 min). Konsultatsio
K
oonide ajad
d on kajastatud õppeeklasside ustel ja koo
oli
koduleheel.
Kuna õp
ppetöö eeld
dab palju käelist tegevvust (praktiika autotöö
ökojas, laboorites jne), siis on vägga
oluline iigapäevanee osalemine
e õppetööss. Teoreetilise õppe osas
o
on õppetajad loo
onud e‐õpp
pe
keskkond
di, mis võim
maldab pain
ndlikult järeele õppida. Koolil on hästi
h
varusttatud raamaatukogu, ku
us
leiab erialast kirjan
ndust eesti, vene ja ingglise keeless. Ühtedeks hinnatumaateks õpiku
uteks on TH
HK
õpetaja Held
dur Tamme õpik „Jõuüllekandeseadmete algõpe“ ja „Moootori algõpe
e“.
endise õ
Kool tun
nnustab (VÕ
ÕTA) varase
emaid õpi‐ ja töökogemusi, sellekks on looduud direktorri käskkirjagga
kinnitatu
ud kord ja moodustattud hindam
miskomisjon
nid. VÕTA raames
r
on võimalik arvestada
a
k
ka
töökohapõhises õp
ppes autodiagnostikuu eriala etttevõttepraktikat. VÕ
ÕTA istungid toimuvaad
vajadustte põhiselt. VÕTA raames on arvesstatud kahe õpilase varrasemad õp i‐ ja töökoggemused.
THK osalleb program
mmis KUTSE
E, mille raam
mes õpib mo
ootorliikuritte õppevalddkonnas ükss õpilane.
Igale õpp
perühmale on määratud rühmajuuhataja, kess toetab õp
ppijat, jälgibb pidevalt õppeedukus
õ
st,
osavõttu
u õppetööstt, selgitab välja puud umiste põh
hjused, viib
b läbi aruteelusid ja ho
oiab kontakkti
lapsevan
nematega. Kool on seadnud eeesmärgiks hoida
h
põhikooli baasiil õpilaste vanemategga
ühendusst, olenemaata, kas õppija on saaanud 18.a vanuseks
v
võ
õi mitte. Kuui lapsevan
nem ei soovi
tegeledaa oma lap
pse õpingutega, siis rühmajuhe
endajad fikkseerivad sselle. Keskkoolijärgsette
õpperüh
hmade õpilaaste vanemaatega võetaakse ühendu
ust äärmisel juhul.
2012.a ssügisest töötab lepinggu alusel ppsühholoogg, kes igaku
uiselt esitabb oma teggevuse kohtta
aruandeid. 2011/12
2. õppeaasta andmete põhjal külastavad psüh
hholoogi ennamasti naissõppijad, kees
paluvad abi isiklike probleemid
de lahendam
misel.
dmatuse probleemide
p
eb osakonnajuht, kees analüüsib koostöö
ös
ega tegele
Õppijatee edasijõud
rühmaju
uhatajaga reegulaarselt õppetööst osavõttu. Osakonnaju
O
uhataja viibb läbi vestlu
usi ja kaasaab
vajaduseel vanemaid
d. Kolme kässkkirjaga õppilaste ja ne
ende vanem
matega vesttleb õppedirektor. Lisakks
analüüsitakse õpp
peedukust osakondadde hinnettekomisjonid
des, kuhuu on väljja kutsutu
ud
õppevõlgglased.
Õpilasakktiivi esindajja on kaasattud hinneteekomisjoni‐ ja õppenõu
ukogu töössse.
Raske m
majanduslik olukord on viimasel õõppeaastal muutunud üha suurem
maks proble
eemiks. Koo
ol
võimaldaab põhikoo
oli õpilastel taotleda tääiendavat toidutoetust
t
t. Õpilasi tooetavad om
ma kodukoh
ha
vallad, m
makstes õp
pilaskodu üüri
ü
ja toettades täien
ndava toidu
utoetusega.. Majandusslikult raskees
olukordaades peredee lapsi on vaabastatud üühiselamum
maksust.
Osaõpe on üks enim
m levinumaid õpiraskusste lahendu
usi, võimald
dades jaotadda ühe õppeaasta aineed
kahele aastale.
Oleme vvõimaldanud konkurssii mitteläbinnud I kursusse õpilastel (üks kuni kaks õpilast aastas) üle
tulla auttotehniku erialale,
e
kui nende õppingud teise
el erialal on
n head ja ppõhjuseta puudumisi
p
e
ei
esine.
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Õppenõu
ukogu kolm
me viimase aasta
a
eesmäärk on õppiijale suunattud õpe, mi lle eesmärkk on märgatta
õpirasku
ustesse sattu
unud õpilasst ja pakkud a talle õpiabi, nt konsu
ultatsioon e hk täiendavv tund.
ÕPPEKAV
VARÜHMA TULEMUST
TE ANALÜÜ S:
Lõpetajatte monitooring 6 kuud peale lõpeetamist
Tabel 6. Rakkendumine (Töö
ötab erialal)
2007/08

2008/09
9

20099/10

2010/11

78,7%
77,4%
88,0%

71,4%
60,0%
60,5%

92,,5%
81,,0%
80,,0%

77,0%
77,1%
83,9%

Eesti Vabaariigis kokku

76,8%

51,9%

73,,9%

78,0%

THK keskm
mine

83,2%

72,3%

70,,6%

82,3%

Õppeasutu
us
Tallinna Laasnamäe Mehaaanikakool
Tartu Kutseehariduskeskuss
Tallinna Tö
ööstushariduskeeskus

Monitooringu kohaaselt asub erialasele tööle ligikkaudu 84% õpilastest,, mis on kõrgem
k
kooli
V
mo
ootorliikuri õppevaldko
onna näitaja
ast.
keskmiseest ja Eesti Vabariigi
Tabel 7. Läkks edasi õppimaa
2008 (%)

2009 (%))

20100 (%)

2011 (%)

11,5%
9,7%
4,0%

25,0%
12,7%
18,4%

5,00%
0,00%
8,66%

14,0%
7,1%
5,4%

Eesti Vabaariigis kokku

12%

21%

100%

10%

THK keskm
mine

7%

10%

188%

9%

Õppeasutu
us
Tallinna Laasnamäe Mehaaanikakool
Tartu Kutseehariduskeskuss
Tallinna Tö
ööstushariduskeeskus

Õppima asujate tõ
õus/mõõn on tugevallt seotud majandustrrendidega. 2009. aasttal, kui Eesti
majandus oli madaalseisus, kasvas edasiõõppijate ossakaal. Sam
mas alustasiime autom
maalrite (uus
eriala) ko
oolitamisegaa, õppijatekks olid meiee kooli autod
de ja masinate remonddi eriala õpilased.
Tabel 8. Töö
ötu või ei õpi egga tööta muude
el põhjustel*
2008 (%)

2009 (%)

20100 (%)

2011 (%)

4,9%
3,2%
8,0%

1,8%
16,4%
2,6%

0,00%
19,,0%
5,77%

7,0%
11,4%
3,6%

Eesti Vabaariigis kokku

6%

18%

100%

6%

THK keskm
mine

5%

13%

66%

5%

Õppeasutu
us
Tallinna Lasnamäe Mehaaanikakool
Tartu Kutseehariduskeskuss
Tallinna Tö
ööstushariduskeeskus

Positiivseeks tulemusseks võib lu
ugeda mad alat töötute osakaalu lõpetajate arvust (Tab
bel 9). Mad
dal
töötute aarv kinnitab
b, et omandatud oskuseed võimaldaavad tööturrul hästi toim
me tulla.
Tabel 9. Kuttseeksami sooriitajate protsentt lõpetajatest (kkutsekoda okt‐ssept)
Õppeasutu
us
2008/09
%
2009/10

%

2010/11

%

Tallinna Lasnamäe Mehaaanikakool

20

28,6%

14

34,1%

28

26,2%

Tartu Kutseehariduskeskuss

39

68,4%

19

73,1%

66

84,6%

Tallinna Tö
ööstushariduskeeskus

9

21,4%

18

48,6%

44

75,9%

Eesti Vabaariigis kokku

139

27,3%

85

31,8%

292

45,8%

THK keskm
mine

229

52,2%

207

49,4%

236

49.9%

Kutseekssamite sooritajate hulkk on läbi kollme aasta tõ
õusutrendiss, eksami soooritajate arv on kõrgeem
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EV antud
d valdkonnaa ja kooli lõp
petanute keeskmisest.
Tabel 10. Ku
utseksamite efeektiivsuse analü
üüs perioodil 20008/09 – 2010//11. (Allikas: THK andmebaas )
2008/09
2009/10 õ.a
2010//11 õ.a
Õp
ppekava rühm
Sooritajate %
Registreerrinud.
Sooriitanud
Sooritajate %
õpil. arrv
õpi l. arv
Automaaleer I
‐
100%
11
111
Autotehnikk
50%
53%
38
334
THK keskm
mine kutseeksaamite
50%
59%
so
ooritajate (%)

Soo
oritajate %
100%
90%
70%

Analüüsides kutseeeksamite so
ooritust, onn mootorliikurite õppe
evaldkonnaa sooritus kõrgem kooli
keskmiseest ja on läb
bi kolme aassta tõusutreendis.
Tabel 11. RK
KT täitmine (Allikas: THK statistika)
RKT täitmiine

2008 (%)

2009 (%)

20100 (%)

2011 (%)

Mootorliikurid, laevand
dus ja
lennundustehnika

90,4%

101,8%

944%

93,9%

THK keskm
mine

90,4%

100,4%

95,,7%

95,2%

2011.a R
RKT arvestu
usest lange
es välja 33 autotehnikkut, mistõtttu kooli RKKT täitmise
e protsent oli
statistiliselt väiksem
m.
Tabel 12. TTäiskasvanute koolitusel osa
alejate arv (Al likas: THK täie
endkoolitusosakond)

2009
Täiskasvvanute
2008 ko
oolituse
Autoteh
hniku
Autoteh
hniku
Automaalri
Automaalri
Kokku

RKT

2010

Tun
nde
õpp
pija
koh
hta

Osaleejate
arrv

0

0

30
0
24
4
30
0

110
115
110

2011

Tunde
õp
ppija
ko
ohta

Osalejate
arv
a

40
4
40
4
40
4
40
4
120

15
1
15
1
15
1
16
1
45
4

Tuunde
õpppija
koohta

Osalejate
arv

60

15

60

15

1120

30

Täiskasvaanute koolittuse raame
es korraldam
me täiendkkoolitust au
utotehniku, automaalri erialal. TH
HK
täiendkoolituse läbib aastas ca
a 200‐300 oosalejat, nendest 15% on mootorrliikurite õppekavarühm
ma
õppijad. Koolitused on suhtelisselt mahukaad, 24‐40 akadeemilis
a
st tundi, mi llest teooria maht on ca
ning rõhuassetus on käe
elistel prakt ilistel tegevvustel.
10‐20% n
1
Õppekavvarühma arrenguvaade
e antud hin damisvaldkkonnas
Analüüsiist tuleneevalt peam
me järgm ise arengguetapi õp
ppekasvatussprotsessi eesmärgikks
õppemetoodika jaa hindamissmetoodikaa arendam
mist, samuti õppija arengu toetamist ja
j
õpetajattevahelise koostöö arrendamist, saavutamaaks õppeka
avast tulen evaid õpivväljundeid ja
j
võtmepäädevusi. Selleks:




lääbi viia etteevõtete prakktikajuhenddajate koolittusi, mille kaudu
k
paranndada õppijjate oskusi ja
j
teeadmisi töö
öellu rakend
damisel;
lääbi viia prakktikabaaside
e tunnustam
mine, arend
dades koostööd tööanddjatega ja tõ
õsta õppuritte
eettevõteprakktika tulemuslikkust;
tö
ööturuvajad
dusest ja õppija
õ
edassiõppimisvaajadusest lä
ähtuvalt tä iendada olemasolevaiid
õ
õppekavu;
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vvõtmepädevvuste , sh
h õpioskusste ja väärtushinnangute arenddamine ning õppijatte
suunamine elukestvale
e
õppele läbii projektide
es osalemise
e;
 m
muuta hindaamissüsteem
mi väljundippõhiseks mooduli raam
mes, ühtlusttada hindam
mismeetodiid
jaa kriteerium
mid erinevate kutseõõppeasutustte ja rakenduskõrgkooolide vahel eesmärgigga
m
muuta õppija tegevuss võimalikuult sihipäraaseks, jätta
a ära võim
malikud du
ubleerimised
d,
kkeskendumaaks väljundi lõpptulemuusele ja mo
ooduli kui te
erviku kujunnemisele;
 kkavandada paremat osakonnappõhist õpilaste ja õpetajate
õ
kkoostööd, arendamakks
m
meeskonnattööd (vajadu
usel kaasam
me tugisüste
eemi).
Hinnang
2. HIND
DAMISVALD
DKOND: Eesstvedaminee ja juhtimine
1
2.1. Õpp
pekavarühm
ma eestve
edamine ja juhtimine on tõhus
t
ninng toetab
1
õpp
pekavarühm
ma jätkusu
uutlikku aarengut (sh aruande
eperioodil toimunud
põh
hjendatud muudatuse
ed õppekavvarühma ju
uhtimises; õppijate
õ
ja õpetajate
kaaasamine
juhtimisse;
vastuttusvaldkond
dade
sellge
määäratlemine;
kom
mmunikatsioon eri tasanditel; õpppekavarühm
ma tegevuse eesmärgiistamine ja
koo
oskõla üldisse strateegiaga; panuss kooli misssiooni, visiiooni ja strrateegiliste
eessmärkide saavutamisse
e).
Autoeriaalade õpperrühma juhaatab õppekkavarühma juht Tanel Truumaa, kkes allub mehaanika
m
j
ja
elektroo
onika osakonna ju
uhataja EEduard Brindfeldt`ile
e. Õppekkavarühmad
de juhtidee,
osakonnajuhatajatee ja kooli juhtkonna
j
ühised koo
osolekud to
oimuvad koord nädalass. Juhtkonn
na
koosolekkutel tehtu
ud otsused
d, mis puuudutavad õppekavarrühma, ed astatakse operatiivseelt
pedagoo
ogilisele personalile. Õppekavarü
Õ
hmasisesed
d koosoleku
ud toimuva d vähemaltt kaks kord
da
kuus. Joo
oksvaid küssimusi arutaatakse õppeekavarühmaa juhiga igapäevaselt. Oluline info
o saadetaksse
kõigile asjaosalistele elektronp
posti teel. PPidevat tagaasisidet õpp
pekavarühm
ma arengu kohta
k
saavaad
erialaõpetajad tööaandjatelt, kus on meiee õpilased praktikatel
p
või
v kuhu onn kooli lõpe
etanud tööle
asunud.
peaastal korrraldatakse õpilaste jaa õpetajate
ega arenguvvestlused, mille põhjaal saab teh
ha
Igal õpp
järeldusii edusammu
ude ja probleemide ko hta.
Õppekavvarühma eeesmärgiks on
o olla jätkkuvalt suurima autovaldkonna errialasid õpe
etava koolin
na
hinnatud
d koostööpaartner ettevvõtetele, kees hindavad meie kooli vilistlasi kuui häid, laia teadmistegga
spetsialisste.
1
Õppekavvarühma arrenguvaade
e antud hin damisvaldkkonnas
Analüüsiist tulenevvalt peame
e järgmise arenguetaapi eestvedamise ja juhtimise eesmärgikks
omavaheelist koostööd. Selleks kavandamee tegevused
d:



K
Kutseõpetajate suurem
m kaasaminee õppekavarühma töö arendamissse läbi aren
nguvestlustee.
A
Arenguvestlustel välje
enduvad kiitsaskohad saab võttta peale analüüsi arvesse
a
uu
ue
teegevuskavaa koostamise
el.
õ
õppijate kaaasamine süssteemi aren damisse (arrutelud õpp
pekavade koohta).
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Hinnang
2
3.1. Õpp
pekavarühm
ma personali kvaalifikatsioo
on vastab
b nõueteele ning
2
õpp
pekavarühm
ma hetke‐ ja arenguvvajadustele
e (sh ateste
eerimine; ppersonaliga
seo
otud tulemu
used).
Õppekavvarühma ku
utseõpetajad (9 õpetajjat) on omaa eriala spe
etsialistid, kkellel on töökogemuseed
antud vaaldkonnas jaa enamikul on ka nõuttav kvalifikaatsioon antu
ud ametikoohal töötamiseks. Hetkeel
on kutseepedagoogika õpingud pooleli Tal linna Ülikoo
olis kahel õpetajal. Maaalrierialade
e juhtõpetajja
Peeter P
Pohlasalu kirjutab lõpu
utööd, mill eks on auttomaalri eriala õppem
materjal. Peeter Miljan
nd
õpib Tallinna Ülikoo
olis teisel kursusel kutseepedagoogiikat.
Meelis Vainumets õpib Tallinna Tehn ikakõrgkoollis autoteh
hnikat neljaandal kurssusel. Lisakks
õpinguteele on tal ka
k sooritatu
ud autotehhnik II kutse
eeksam, mis on tänasseni kõige kõrgem tasse
antud errialal.
Nõuetekkohase ettevvalmistusegga on meie viis autoeriala õpetaja
at: Tiit Lesseel, Arno Lilll, Viljar Sokk,
Indrek V
Vettik ja Peeter Pohlasalu.
Lisaks on
n õpetajad osalenud vääljaspool koooli keskmisselt kaks ko
orda aastas erinevatel koolitustel ja
j
seminariidel, mida on korrald
danud Auttokutseõppe
e Liit koosstöös Innovvega (konttaktisik Pireet
Jamnes).
Meie õpetajad Meeelis Vainume
ets, Lauri Kääärik ja Peetter Pohlasalu on kaasattud ka Auto
okutseõppe
Liidu poo
olt korraldatavate kutseeksamite hhindamisko
omisjonidessse.
Kutseõpeetajate keskmine vanu
us on 46,2 aastat ja ke
eskmine töö
östaaž koollis on 10 aaastat, mis on
o
Vabariigii keskmine.
3. HIND
DAMISVALD
DKOND: Perrsonalijuhtiimine

Tabel 12. Kutseõpetajate kvalifikatsioon
k
Nim
mi

Lõpe
etatud kool

nna Ehitus‐ ja
Tallin
Meh
haanikatehnikum
m
1965
auto
ode tehniline
teenendamine ja re
emont
Tallin
nna Ehitus‐ ja
mehaanikatehnikum
m
1989
auto
ode tehniline
hooldamine ja remo
ont

1

Tiit Lessel

2

Peeeter
Miljand

3

Peeeter
Poh
hlasalu

Tallin
nna Ülikool
Tallin
nna Tehnikakoo
ol,
auto
oremondilukkse
epp

4

Meeelis
Vainumets

nna
Tallin
Töösstushariduskeskkus
keevvitaja

Arn
no Lill

nna Polütehnilin
ne
Tallin
Instittuut, autode ja
auto
omajandite
mehaanikainsener

5

aasta

haridus Tä
äienduskoolituss

aasta

KE

Taallinna Ülikool

Kutseppedagoogika

KE

Taallinna Ülikool

Õpib 22. kursusel

2012

KÕ

Taartu Ülikool
Taallinna Ülikool
Taallinna Ülikool

E‐õppee kasutamine
koolis
Hariduusasutuse
juhtim
mine

2005
2004

KK

Taallinna
Te
ehnikakõrgkool

Õpib k .a

KÕ

Taallinna Ülikool
Taartu
Ku
utsehariduskesk
kus
Taartu Ülikool

Kutseppedagoogika
Õpilasse eripäraga
arvestaamine
E‐õppee kasutamine
koolis

1980

2005

2008
2012

2008
2009
2008
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Taallinna
Pe
edagoogikaüliko
ool
Taallinna
Tö
ööstushariduske
eskus

6

Viljar Sokk

Tallin
nna Transpordikkool
auto
otehniku ja
auto
oerialade
kutseeõpetaja

Taallinna
Tö
ööstushariduske
eskus
1996

KK
TLLÜ Täiskasvanutte
Haariduse Keskus
Au
utokutseõppeliiit
/K
Kutsekoda
Taallinna Ülikool

Tallin
nna Transpordikkool
elekttritehniku ja ele
ektri
erialade kutseõpeta
aja

1996

KK

7

Indrek
Vetttik

8

Lau
uri
Kääärik

nna 19.
Tallin
Kutsekeskkool
auto
oplekksepp‐
kererihtija

1990

KK

9

nel
Tan
Truumaa

Tallin
nna Kõrgem
Tehn
nikakool, autod
de
hooldus ja remont

1996

RK

10

Mati
Vaikmaa

Tallin
nna Polütehnilin
ne
Instittuut, masinaehituse
ökon
noomika

1976

KÕ

11

mpu
Lem
Pärrand

Tallin
nna Polütehniku
um

(KK ‐
KÕ ‐

ku
utsekeskharidus; KK ‐
kõõrgharidus)

Koolippedagoogika
(kutsetta õpetaja)
Sõiduaauto rikete
diagnooosimine ja
kõrvalddamine
Tänapääevased auto
maalriimaterjalid,
tehnolloogiad ja
töövõttted
Kutseppedagoogika
lühiku rsus
Autoteehnik I

1999

Kutseppedagoogika
täienddkoolitus

2006

Taallinna Ülikool
Taallinna
Pe
edagoogikaüliko
ool

Kutseppedagoogika
Koolippedagoogika
(kutsetta õpetaja)

Raaamist väljas

Arenguuvestluste
läbiviim
mine

2011

2011

2002
2010

2006
1999

2007

KE

ku
utseharidus kesskkooli baasil; RK
R ‐

rakendu
uslik kõrghariduus; KE ‐ keskeri;

Vastavuss kvalifikatssioonile
Arno Lill ‐ erialane kõrgharidus
k
+pedagooggiline 320 h
Tiit Lesseel ‐ erialanee keskeri+pe
edagoogilinee 320h
Viljar Sokk ‐ erialanee kutsekeskk+pedagooggiline 520 h
Vettik ‐ erialaane kutseke
esk+pedagooogiline 480
0h
Indrek V
Peeter M
Miljand ‐ erialane keske
eri + õpib kuutsepedagoogikat
Peeter P
Pohlasalu ‐ erialane
e
kutseharidus + pedagoogiline kõrgha
aridus
1
3.2. Perrsonali are
endamine ja toetam
mine lähtu
ub õppekavarühma hetke‐ ja
areenguvajadusstest (sh personali täiendusko
oolituse vastavus vaajadustele;
koo
olituste mõjjusus; õpetajate meto odiline ja haridustehn
h
oloogiline ttoetamine,
perrsonali enessehindamine ja tulemuuste arvestamine õppettöös).
Traditsio
ooniks viimasel kümnel aastal oon saanud õpetajate koolitusedd talvisel koolivaheaja
k
al.
Nendelee koolitustelle valitakse teemad vaastavalt vajaadustele, võ
õimalustele ja õpetajatte soovidelee,
mis selgu
uvad arengu
uvestluste käigus.
k
2012. aaastal korrald
dati koolituss „Pilk reaallsusse“ eesmärgiga näha kaasaegsset töökeskkkonda, kuh
hu
meie õp
pilased päraast kooli lõ
õpetamist s uunduvad. Koolituse raames tuttvuti Baltiku
umi suurim
ma
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autode h
hoolduse ja remondigaa tegeleva eettevõttega Wess asuko
ohaga Riias,, samas oli ka
k õpetajateel
võimaluss teha ise lääbi oma õpe
etatavate errialadega se
eonduvad re
eaalsed tööpprotsessid.
Seoses eelektriautod
de populaarrseks muutuumisega on korraldatud
d vastavaid margipõhisseid koolitusi
nii meie õpetajatelee kui ka õpilastele. Mittsubishi elekktriauto i‐M
MiEV koolituus sügisel 20
011 ja Nissaan
olitus veebru
uaris 2012.
Leaf koo
öleping Peuugeot sõidu
uautosid maaletoova
m
ettevõttegaa KW Bruu
un
Lisaks on meie koolil koostöö
evõte oma järelmüüggi tehnilisele
Baltic. Iga uue mudeli turule tulekul korraldab antud ette
m
koolitu
usi, millest on kutsutu
ud osa võtm
ma ka meie autoerialade õpetajad
d.
personallile meie majas
Sellised koolitused toimuvad
t
ke
eskmiselt kaaks korda aastas.
Sama on
n ka diagno
ostikaseadm
meid tootva rahvusvahelise ettevõ
õtte Bosch esindusegaa Eestis, kees
korraldab oma valdkonna kooliitusi meie tööökojas koo
os meie õpe
etajate osavvõtuga.
Autokutseõ
õppe Liidu korraldataavatel ja te
eistel antu
ud
Autoeriaalade kutseeõpetajad osalevad A
valdkond
da puudutavvatel semin
naridel.
IT‐ alast tuge ja koolitust teostaavad hariduustehnoloogg Tiiu Krist ja
a IT tugiisik Reimo Lepp.
mas uusi teh
hnoloogiaidd oma edasiimüüjatele ja
j
Ettevõteete tellimuseel käivad vääliskoolitajadd tutvustam
meie kutseõpetajattele, näiteks Torsten A
Adolfsson Car‐O‐Liner Academy`stt, õpetajad P.Pohlasalu
u,
L.Käärik;; Klaus Willekens 3M,, õpetajad P.Miljand, P.Pohlasalu
u; Dittmar BBlahn Glasurit, õpetajja
P.Pohlasaalu.
Oma ko
ooli siseselt teeme koostööd erinevate osakondad
de vahel. Tihe koosstöö toimu
ub
täiskasvaanute täien
nd‐ ja ümb
berõppe vaaldkonnaga. Erialaõpe
etajad viivaad läbi täie
endkoolitussi,
näiteks OBD, M. Vainumets,
V
kliimaseaddmete käitlejad‐ T. Lessel, P. Mi ljand, turvaseadised L.
Pärand, uued tehno
oloogiad ja töövõtted
t
aautomaalritel ‐ P. Pohla
asalu. Täiskaasvanute täiendkoolitusi
korraldame vastavalt tellimuste
ele.
Koostöö teiste vald
dkondade õpetajatega
õ
a toimub ee
elkõige õpp
peainete inttegreerimise osas. Häiid
tulemusi on andnud
d erialane võõrkeel, arvvutiõpetus, majanduse
e alused, eleektrotehnikka.
Viimase kolme aastaa täiendkoo
olituse mahtt kokku eriaalaõpetajate
el on 1608 ttundi.
1
Õppekavvarühma arrenguvaade
e antud hin damisvaldkkonnas
Järgmisee arengupeerioodi pe
ersonalijuhtiimise eesm
märgiks on
n kvalifikattsioonile vastavate
v
j
ja
motiveeritud töötajjate osakaalu suurendaamine.
Selleks:








p
pädevate ja kvalifikatsio
oonile vastaavate koosse
eisuliste õpetajate värbbamine;
õ
õpetaja tööd
d toetava te
ehnika soetaamine;
aarendada koostööd
k
tugipersona
t
aliga õppijate praktikate, õpettajate stažžeerimise ja
j
tääienduse ko
orraldamise
eks kodu‐ ja välismaal.;
kkorraldada koostöös
k
au
utode maalletoojatega uute tehno
oloogiate jaa mudelite tutvustavaiid
kkoolitusi;
aarendada õp
petajate ped
dagoogilist taset läbi kutsepedago
oogiliste täieendkoolitusste;
tööandjate ja
j koostööpartnerite kaaasamine õpetaja töösse;
jäätkuv arengguvestluste läbiviiminee ja koolitusvajadus hindamine, m
mille alusel koostataksse
kkoolituskavaa.
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4. HIND
DAMISVALD
DKOND: Koo
ostöö huviggruppidega

Hinnangg
1
1

4.1. Koo
ostöö koolliväliste hu
uvigruppideega toetab
b õppekava
arühma arrengut (sh
huvvigruppide määratlemine, kaasam
mine, tagassiside kogum
mine ja arvvestamine;
koo
ostöö praktiikaettevõtete ja –asutuustega; kooli nõukogu kaasamine)).
Kooli hu
uvigrupid on
n määratletud kooli arengukavaas ja nende
e ülesanne on Kooli arengusuun
a
na
jätkusuu
utlikkuse to
oetamine. Õppekavarü
Õ
ühma huvigruppidega koostöö eest vastutab otseseelt
valdkonn
na juht. Olu
ulisemateks koolivälisteeks huvigrup
ppideks on tööandjad jja teised õp
ppeasutused
d.
Koostöö huvigruppiidega toimu
ub kooli priioriteete arvestades niing osakonnna vajadusttest lähtuvaalt
ja see kkajastub ossakonna te
egevuskavass. Peamised
d tegevused koolivälisste huvigru
uppidega on
o
praktikatte korraldam
mine ettevõ
õtetes, eriaalased õppe
ekäigud ette
evõtetesse, osalemine ülekoolilisteel
ja vabariiiklikel üritu
ustel.
Olulisem
maks koosstööks koo
oliväliste huvigruppidega on praktikatte ja kutseõpetajatte
täiendko
oolituste korraldamine. Õppekava rühm teeb tihedat koo
ostööd AMTTEL‐ i liikme
etega, aga ka
k
Autode K
Keretöökod
dade Alaliid
duga.
Aine „Sisssejuhatus erialasse“ ainekavas oon ette näh
htud ekskurrsioonid etttevõtetesse,, et õpilaseed
tutvuksid
d ja saaksid
d ennast kurssi viia ppraktikakohttade töökorraldusega. Samuti te
ekib õpilasteel
ettekujutus, kuidas ettevõtetess töö toimuub. Õpilased käivad meil ettevõteetes praktikkatel alates II
kursusesst. Praktiliseed tegevused on planneeritud niii, et iga järrgneva kurssusega tule
eb ettevõttee‐
praktikall täita järjeest keerulisemaid üleesandeid. Selleks
S
saab iga õpilaane ettevõttesse kaassa
praktikaü
ülesanded, mille sooritamisele annnab hinnan
ngu tööand
dja. Ettevõttted ja õpilased täidavaad
tagasisid
delehe, and
des hinnan
ngu praktikkale. Valdkkonnajuht koos
k
erialaaõpetajategga analüüsiib
saadud tulemust, et koostööd vajaddusel veelggi tõhustad
da. Meie kutseõpetajad käivaad
täiendko
oolituskursu
ustel ettevõ
õtetes, näitteks Benefiitis P. Pohlasalu, aga ettevõtted
d teevad ka
k
täiendko
oolitusi meie koolis, ku
us osalevad samuti me
eie kutseõpetajad, näitteks Robertt Bosch OÜ –
õpetajad
d P.Miljand
d, M. Vain
numets, P. Pohlasalu.. Lisaks kä
äivad tööaandjad meie õpilastele
erialatun
nde andmass, näiteks AP
P Tradingusst T. Tammisst või Beneffitist M.Raudd.
Meie põhilisteks koo
ostööpartneriteks suurrematest au
utoettevõtetest on:










EElke Auto ASS (Toyota)
A
Amserv Grupp AS (Toyo
ota, Peugeoot, Opel, Hyu
undai)
In
nchcape Mo
otors AS (Laand Rover, J aguar, Mazda)
V
Veho Eesti (H
Honda, Citroen),
In
nfo Auto ASS (Volvo, Forrd)
R
Reval Auto Esindused
E
(A
Audi)
SSaksa Auto (Volkswagen
(
n)
SSilberauto AS
A (MB, Mitssubishi, Chrrysler, Jeep, Dodge)
TTopauto AS (Suzuki, Hyundai, Isuzuu, Seat)

Koostööss teiste õpp
peasutusteg
ga on priorriteet kõrgkkoolidel, ku
uid teeme samuti koo
ostööd teistte
kutsekoo
olide ja gü
ümnaasium
mitega. Vasttavalt koostöölepingulle Tallinna Tehnikakõrrgkooliga on
o
viiele õpilasele taagatud õpp
pekoht auttotehnika erialale. Te
eeme koosstööd näiteks Tallinn
na
Tehnikakkõrgkooliga,, Tallinna Tehnikaüliko
T
ooliga, aga ka Tallinna
a Mustjõe ggümnaasium
miga, kus 9.
9
klasside autotehniku kallakuga õpilase d käisid meie
m
kooliss praktikal,, mida viiss läbi meie
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kutseõpeetaja M. Vaaikmaa. Talllinna Tehnikkakõrgkoolii transpordi teaduskonnnas õpib kõige
k
rohkem
m
meie viliistlasi, aga samuti
s
meie kutseõpeetajaid täiendkoolitustte raames: P. Pohlasalu
u, P. Miljand
d,
M. Vainu
umets. Tallin
nna Tehnika
akõrgkooligga on meil sõlmitud
s
koostöölepingg. Tallinna Ülikooliga
Ü
o
on
meil tihe side ja koostöö.
k
Paaljud meie kutseõpetajad on ka
as läbinud pedagoogilise kursusee,
ud või lõpettamas Tallin
nna Ülikooli.. Samuti tee
eme koostö
ööd üldharidduskoolidegga, kus käim
me
lõpetanu
õpetatavvaid erialaasid tutvustamas, aaga teeme
e ka koo
ostööd kuttsenõustam
misel. Teistte
kutsekoo
olidega teeeme koostö
ööd õppekaavade koosstamisel, näiteks Tarttu KHK, TLLMK, Kehtn
na
Majandu
us ja Tehnoloogiakool. Meie koooli õppebaaase on ka
asutanud ppraktiliste lõ
õpueksamitte
läbiviimiseks teiseedki kutseõ
õppeasutuseed, näiteks Vana – Viigala Tehniika – ja Teeeninduskoo
ol,
TLMK, Ku
uressaare Ametikool.
A
Kõik eriaalaõpetajad on Autokuttseõppe Liiddu liikmed.
Suhtlus lapsevanem
matega toimub meil e‐kooli, te
elefoni ja elektronpos
e
sti teel, e‐koolist näeeb
lapsevan
nem puudum
misi, koduse
eid ülesanddeid, tunnikirjeldusi jne
e. Vajadusell võtab rühm
majuhendajja
lapsevan
nemaga üh
hendust. Ku
ui on vajallik õpilasele individua
aalne lähennemine ja lapsevanem
m
avaldab ka selleks soovi, siis
s
rühmajjuhendaja peab lapssevanemagaa sidet. Korraldataks
K
se
kohtumine esmaku
ursuslaste lapsevanem
matega nin
ng vastavalt vajaduseele vanemaate kursustte
õpilaste vanemateg
ga.
Vilistlasttega on meil
m hea koostöö. Om a kooli 10. aastapäevva ürituste läbiviimise
el kaasasim
me
vilistlasi.. Paljud osaalevad meie täiskasvaanute täiendkoolitustel. Sotsiaalvõõrgustiku kaudu
k
olem
me
nendegaa pidevas su
uhtluses. Nõ
õustame neeid erialaselt. Vilistlased
d osalevad kooli tegevuses, näitekks
õpilasesiinduses, vilistlaskogus.. Paljud õpivvad meil täiendavalt mõne
m
uue e riala, näitekks lõpetanu
ud
autotehn
niku eriala, õpitakse au
utomaalriks või autople
ekksepaks.
1
Õppekavvarühma arrenguvaade
e antud hin damisvaldkkonnas
Analüüsiist tulenevaalt peame jäärgmises arrenguetapis huvigruppiidega koosttöö eesmärggiks ülevaatte
omamistt tööturu vaajadustest ja olukorrasst, samuti koostööd
k
õp
ppekasvatussprotsessi lääbiviimisel ja
j
kavandamisel. Et so
otsiaalsete partneritega
p
a ühishuvi valdkondade
v
es ühistegevvus saavutaada, selleks::








aaktiivne inffovahetus organisatsi ooni sees ja partne
eritega, lissada kooli kodulehele
tö
ööandjate portaal;
p
õ
õppijatele täiendavate
t
võimalustte loomine praktilisekks ettevalm
mistuseks nii kodu‐ ku
ui
vvälismaal;
kkutseõpetajaate regulaaarne koggemuste omandamin
o
e ettevõtttes – kutseõpetajatte
stažeeriminee teiste riikide autoetteevõtetes;
kkooli arengut toetav eesmärgisttatud ja aktiivne välissuhtlus – osalus ko
ooli arengu
ut
to
oetavates riiklikes ja väälisprojektiddes;
liisandub uussi kutseeksaami sooritam
mise võimalusi;
õ
õpilased on motiveeritu
ud osalema ks kutseekssamitel ja ku
utsevõistlusstel;
kkoostöö areendamine teiste sam
ma õppekaavarühma kuuluvate koolidega läbi ühistte
tö
öörühmadee ja seminarride.

Tagasisid
de saaminee küsitlustte abil koooli sisseasstujatelt, lõpetajatelt,, samuti kohtumisteelt
õppevald
dkonna tööandjate ja kutseliitude
k
esindajategga. Korralda
atakse koht umisi vanem
matega.
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5. HIND
DAMISVALD
DKOND: Resssursside ju
uhtimine

Hinnang
1
5.1. Resssursside ju
uhtimine to
oetab õpp ekavarühm
ma eesmärk
kide saavuttamist (sh
1
finaantsressurssside juhtim
mine; mateeriaal‐tehnillise ja info
otehnolooggilise baasi
asjaakohasus jaa otstarbekkas kasutam
mine õppetöö eesmärkide saavuutamiseks;
õpp
pekavade kaaetus õppematerjalideega).
Eelarve koostamisee aluseks on kooli areengu‐ ja tegevuskava ja üldised tarifitseerim
mise alused
d.
d kooli ja osakonna tasandil kkoostatakse majandussaastapõhis elt. Osakonna eelarvve
Eelarved
koostam
mise ja täitmise eest vastutab oosakonnajuh
hataja. Osa
akonna eellarve koosn
neb erialad
de
eelarvetest, mis koostatakse mehaanika
m
osakonna ja erialajuhttide koostö ös. Osakonna eelarveiid
kaitstaksse korra aasstas, jaanuaris juhtkonnna koosolekkul.
Erialale eraldatud eelarvesum
mmasid on aasta jookksul kasutattud sihipärraselt. Eelarve täitmin
ne
vaadatakkse üle erialajuhi ja osaakonnajuhataja poolt koostöös
k
vasstavalt vajaddusele kord
d kuus.
Õppebaaasi on tervvikuna arendatud pideevalt eelarvve piires, so
oetuste vaj adus selgittatakse enn
ne
eelarve koostamistt. Soetatud
d vara ja sisseseade
e olemasolu ning seeisukorda kontrollitaks
k
se
vastutajaate poolt pidevalt. Aastainvent
A
tuuri käigu
us kontrollitakse varaade olemassolu vastavva
komisjon
ni poolt.
Klassiruu
umid teoreeetiliseks õppeks on varrustatud kaaasaegse tehnikaga: õppetaja tööko
oht arvutigaa,
internetii püsiühend
dus, statsion
naarne projeektor.
Kooli (sh
h õppekavaarühma) sisekommun ikatsioon on
o heal tassemel: õpppeinfosüsteem (e‐kooll),
siseveeb
b, vaba kaasutusega Wifi
W ühenddus, ühine
e veebikeskkkond õpp ematerjalid
dele, e‐possti
lahendussed, listid sihtgruppid
dele, neli elektroonilist infokiosskit, kasutaatakse infostende. Inffo
vahendaamine toimu
ub ka kooso
olekutel ja tööörühmade
es.
Kõik au
utoerialade õppekavaarühma õpppelaborid ja töökojad on vaarustatud tänapäevasse
tipptehn
noloogiaga. Toimub pid
dev koostööö erinevate rahvusvaheliste ettevvõtetega (Bo
osch esindu
us
Eestis, K
KW Bruun Baltic jne.), kellegaa koostööss toimub seadmete pargi uue
endamine ja
j
täiendam
mine.
Õppekavvarühma errialade õpettamiseks il munud õpp
pematerjal on saadavaal kooli info
okogus. Meiie
erialaõpetajad on koostanud õppekeskkkonnas Mo
oodle erinevaid õppem
materjale. Arno
A
Lill on
o
ud õppematerjali mate
erjaliõpetussest, õhkpid
duritest ning
g koostöös m
maalrierialaa juhtõpetajja
koostanu
Peeter P
Pohlasaluga maalritööde ettevalmiistusest.
u kirjandu
ust, mille saaamiseks kaasutame erinevate Eestti ja välismaaa kirjastustte
Ostetaksse pidevalt uut
andmebaase.
Tellitud on kõik eestikeelsed
e
d ja erineevad võõrkkeelsed teh
hnika ja a utoajakirjad
d: Autoleh
ht,
Tehnikam
maailm, Imeeline Teaduss, Inseneeriia, jne.
1
Õppekavvarühma arrenguvaade
e antud hin damisvaldkkonnas
Analüüsiist tulenevaalt, arvestad
des õppekavvade eesmäärke, peame
e tagama vaajaliku inforressursside ja
j
vastavate õppemateerjalide olem
masolu. Sellleks:




õ
õppematerjaalide uuend
damine vasttavalt õppekkava vajadustele ja eelaarvevõimalustele;
ee‐kursuste lo
oomine, et oleks kaettud enamikud autoeria
alade õppekkavade moodulid (Arn
no
LLill – õhkpidurid, Peeterr Pohlasalu,, Arno Lill – ettevalmisttustööd värrvimiseks);
kkaasaegsetee õppebaaaside ja töökeskkon
nna pidevv arendam
mine ja täiendamin
ne
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(aamortiseeru
unud seadm
mete ja väikkevahendite
e uuendamine ja väljavvahetamine kaasaegsette
vvastu).
Ressurssside juhtim
mise osas anname
a
h innangu ning kavand
dame edassise arengu
u igaaastasse
tegevusaaruande kau
udu, samutii osakonna jja eriala eelarve täitmiise analüüsii käigus.
III KOKK
KUVÕTTEV OSA
O
JÄRELDU
USED ÕPPEK
KAVARÜHM
MA JÄTKUS UUTLIKKUSSEST
Tallinna Tööstushariduskeskusse autoeriaalade õppe
ekavarühm on jätkusuuutlik, vasttavuses koo
oli
arengukaava, sisehin
ndamise tullemuste ja võtmetulem
muste analüüsiga. Jätkkusuutlikkuse all peam
me
silmas, eet õppekavaarühmas oleksid töötuuru vajadustele ja õppija võimeteele vastavad
d õppekavad,
piisav hu
ulk õppijaid
d ning tõhu
us ja keskkoonnasõbralik ressurssid
de kasutus ning meie õppijad nin
ng
töötajad
d on konkureentsivõimelised.
Autoeriaalade õppekkavarühmass:











vvastavad õp
ppekavad RÕK‐ile, õpppekavasid arendatakkse pidevallt vastavaltt tööturu ja
tehnoloogia arengu vajadustelee (hübriidaautod, elektriautod, turvaseadmed). Meeie
õ
õpetajad osaalevad RÕK‐i töörühmaa töös;
toimub õpp
pe‐ ja hindaamismeetoddite mitme
ekesistamine ja mood ulite õpiväljundite nin
ng
h
hindamise kaasajastam
k
ine;
o
on hästi toiimiv töö‐ ja õppekeskkkond, mis vastab tän
napäeva te hnikaõppe kõrgemateele
n
nõudmistelee;
lõ
õpetajad raakenduvad tööturul,
t
neende ettevaalmistus on mitmekülggne ja lähtu
uv tööandjate
vvajadustest;
tööandjate ja
j erialaliitu
udega toimuub aktiivne koostöö – ühised kooolitused, kutsevõistluseed
jn
ne.;
kkutseõpetajaad tähtsusttavad eneseearengut ja elukestvat õpet, kasuutavad tööss kaasaegseeid
m
meetodeid;
toetatakse õppe‐kasvat
õ
tusprotsessii tulemuslikkkust individ
duaalse läheenemisega õppijale;
täiend‐ ja ümberõppe
ü
e võimalusii pakutakse
e paindliku
ult vastaval t tööturu muutuvateele
vvajadustele;
kkool omab kõiki õpp
pekava õpeetamiseks vajalikke
v
seadmeid jaa tehnoloo
ogiaid. Uueed
in
nvesteeringgud on plane
eeritud teh noloogia arrengut arvesstades;
toimuvad tö
ööandjate po
oolt läbiviiddavad koolittused, mis meie
m
õpetaajatele on taasuta.
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