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Koolijuhi ees‐ ja pereekonnanimi
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ntaktandmed:
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e‐post
koduleheekülg
Õppekavvarühma kon
ntaktisik
amet
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e‐post

Paul Alekand
Sõpr use pst. 182,
134224 Tallinn
654 22833
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http:://www.tthkk.ee
Eduaard Birndfeld
dt
Meh aanika‐ ja elektroonika osakonna
o
juhhataja
Teleffon: 654 283
33; 5247315
E‐posst : eduard.b
brindfeldt@tthk.ee

Kooli lü
ühikirjeldus ja eripära
Tallinnaa Tööstushaariduskeskuss on mooduustatud vare
em iseseisvalt tegutsennud kutseõppeasutuste
ühendamisel 1999. aastal. Tö
ööstushariduuskeskus (e
edaspidi THK) on riiklikk kutseõppe
easutus, miis
tegutseb vastavalt oma põhim
määrusele .
THK on
n üks suuremaid rõivva‐, kaubanndus‐, teen
nindus‐ ja mehaanikaeerialasid õpetav riiklik
kutsehaariduskool Eesti
E
Vabarriigis. Õppidda saab nii eesti kui vene
v
keeless. THK paku
ub põhi‐ ja
keskharridusega õp
pilastele kutseõpet ninng täiend‐ ja ümberõpet kõikidee õpetatavaate erialade
lõikes.
õ
7 õppekavarrühmas 16 erineval
e
eria
alal.
Koolis vviiakse läbi õppetööd
Koolis ttöötab 126 õpetajat, nendest tä htajalise lepinguga 26, nendelee lisaks 32 abipersonali
töötajatt (haldus‐, ühiselamutö
ü
öötajad ja m
muud).
Kooli juhindub oma tegevuses kooli arenngukavast, kus on mää
äratletud arrengustrate
eegia aastan
ni
2015 jja tegevusskava perioodiks 20008‐2010. Hetkel on
n kooskõlaastusringil arengukava
tegevusskava perioo
odiks 2012‐‐2015.
Kooli missioon on võimaldada
v
a kutsehariddust ja pakkkuda võimalusi isiksusee arenguks, et tuua kasu
igale õp
ppijale, rahu
uldades nen
nde vajadus i esma‐, üm
mber‐ ja täie
endkoolituseeks.
Keskusee visioonikks on ku
ujuneda kkaasaegsekss inimeste haridusvvajadusi re
ealiseerivakks
hariduskeskuseks. Kooli tunnu
uslause on „„Tasemel kutseharidus““.
Kooli iggapäevases tegevuses rakendataakse Total Quality Ma
anagementt (TQM‐i) põhimõtteid
p
d,
järgitakse PDCA (p
plan – do – check ‐ act) tsüklit. Arengukkava elluviim
miseks on igaaastased
tegevusskavad nin
ng tulemusslikkuse h indamiseks on kokkku lepitud sihtväärtu
used. Kooli
tegevusskavast lähtuvalt koostatakse õpp eaasta tege
evuskava.
Kool paakub juuksu
uri, autorem
mondi ja õm
mblusteenu
useid ning müüb
m
prakttilise väljaõ
õppe raamees
valmistaatud esemeeid õppekau
upluses „M
Meie“. Läbi teenuste
t
pa
akkumise ooleme mitm
mekesistanud
d
praktilisse õppe võimalusi, kaaasanud õpilaasi ideede, kauba sortimendi väljjatöötamise
e, kvaliteed
di
hindamise ja toodaangu realise
eerimise prootsessi.

Tänu heeale asukoh
hale on koo
oli aula, sta adion, kakss võimlat, jõusaal ja kklassiruumid hinnatud
d
Kristiinee linnaosa elanike seas, pakkuudes sportimise, ürituste ja kooolituste korraldamis
k
e
võimalu
usi.
Sisehind
damise läbivviimise alusseks on direektori 27.08
8.2010 käskkiri nr 1‐3/336, mis on nähtav kooli
koduleh
heküljel. Sissehindamise
e eesmärk oon tagada õpilaste
õ
arengut toetavvad tingimu
used ja kooli
järjepidev areng, seellest lähtuvalt analüüüsitakse koo
oli õppe‐ ja kasvatusteggevust ja ju
uhtimist ning
muslikkust. Iga õpppeaasta alguses kinnitatakse direktori käskkirjaga
hinnatakse tulem
sisehind
damise prio
oriteedid, pe
edagoogilis e õppenõukogu eesmärk, tegevuuskava ja sissehindamise
graafik.
Sisehind
damise kavva aluseks on osakonnnajuhtide poolt koo
ostatud kavva, kus on fikseeritud
d
eesmärk, vastutajaad, läbiviidav aeg.
Sisehind
damist korraaldatakse lääbi alljärgneevate tegevu
uste:
Statistikka ja finantsaruandlu
us, kooli tegevusnäittajate ana
alüüs – ükks kord aaastas, mille
tulemussena koosstatakse majandusaa
m
asta aruan
nne, mille koostisossa on õp
ppetööalane
tegevussaruanne (õppeedukkus, väljallangemise analüüs, vastuvõtuukomisjoni tööd ja
raamatu
upidamise aruanne).
a
2011. aastatt auditeeris riigikontroll.
Aruanneet tutvustattakse õppe‐‐ ja kooli nõõukogus.
Kooli do
okumentatssiooni analü
üüs – uuenddamine üks kord aastass, täitmise kkontroll pide
ev.
Intervju
uud ja vestlu
used huvigru
uppidega – valdkondad
de juhid, pid
dev.
Arenguvvestluste ko
orraldaminee – kutsekeeskhariduse
e õpilastega
a ja õpetajaatega üks kord
k
aastass,
kevadell.
Õppekeeskkonna, õppevahend
õ
dite ja inveentari üleva
aatus ja ana
alüüs – inveentuuri viiaakse läbi ükks
kord aastas, novem
mbrikuus. Õppevahend
Õ
dite ja inven
ntari vajadus esitataksee osakondade lõikes iga
aasta jaaanuaris. Kinnitatud
K
osakondad e eelarvete põhjal koostatakse
k
e kooli järggmise aasta
eelarve. Eelarve täitmise seire
e ja analüüss on pidev.
Õppetöö
öalase tegeevuse aluseeks on õpppeaasta teg
gevuskava, mis seab ttegevused, tähtajad ja
vastutajjad õppeaaastaks. Aruannet tutv ustatakse õppe‐
õ
ja ko
oolinõukoguus ja on kätte
k
saadav
koduleh
heküljel.
Hindam
missüsteem on üles ehitatud Demingi ratta põhimõttel (eeesmärgi püstitamine
p
e,
planeerrimine, teosstamine, anaalüüs), mis kaasab kogu personali.
Antud aakrediteerim
mise aruannet koosta sid ja hindasid Eduard Brindfelddt, Mirje Bu
urmeister ja
Virgo Ro
otenberg.
Ülevaad
de õppekavarühma õppe
ekavadest
nergeetika õp
ppekavarühm
ma koolitusõ
õigus algas 2007.a,
2
kui TTHK‐ga ühen
ndati Rummu
Elektroteehnika ja en
Erikutsekool. Ühend
damise käigu
us toodi üle neli keskhariduse ja 12
2 põhihariduuse baasil ele
ektriku eriala
õpilast. 2009.a koosstati ja kinnittati uus elekktriku õppekkava ‐ kutseõ
õpe põhihar iduse baasil,, õppeaeg 80
õn, õppeekeeleks eeesti ja vene keel. Õppet ööd viidi läb
bi ühendamiise hetkel Äm
mari vanglass, kuid alatees
2008.a M
Murru vanglaa uues renovveeritud õppeehoones.
2009.a vveebruaris moodustati
m
pe
eamaja meh aanika osako
onna õpilastest elektrikuute õpperühm
m. Õpilastelee,
kellel oli raskusi õp
ppimisega (üldharidus‐, erialaainetegga), pakuti võimalust
v
jäätkata õpingguid elektriku
erialal (kkutseõpe põ
õhihariduse baasil). Soovvi avaldas 15 õpilast, ke
ellest elektri ku tunnistusse sai 2011.a
veebruaris 5 õpilast (üks nendestt elektrik I kuutsega).
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01.08.20010.a. likvideeeriti THK vanglaõpe kuui struktuuriüksus. Kinnipeetavate kkoolitusosako
ond ühendatti
ümberko
orralduste kääigus Tallinna Ehituskool iga.
Praegu kkehtiv elektriiku õppekava
a (kutseõpe põhihariduse baasil) registreeriti EHIIS‐es 31.08.2
2009.
2011.a rregistreeriti EHIS‐es
E
külm
mamehaanikuu (inglise kee
eles Refrigerration Mechaanic) õppeka
ava (kutseõpe
keskhariduse baasil,, töökohap
põhine õppeevorm, mah
ht 80 õn) ja
j samal aaasta septem
mbris alustaas
öd esimene külmamehaa
aniku õpperrühm. Õpperrühma komp
plekteerimiseel oli suurekks abiks Eestti
õppetöö
Külmaliitt, kellega on
n koolil tihe
e koostöö. TTHK on tunn
nustatud külmamehaaniik I ja külmamehaanik II
kutseekssamikeskus.

Kooli õp
ppekavad on
n rakendatu
ud ja uuenddatud etapivviisiliselt vastavalt õpettatavatele erialadele:
e




Elektrik 812
243 põhiharriduse nõuddeta aastastt 2007, õppeajaga 2 aaastat;
Elektrik 857
724 põhiharriduse baas il aastast 20
009, õppeajjaga 2 aastaat;
Külmamehaaanik 11085
50 gümnaassiumi baasill aastast 2011, õppeajaaga 2 aastatt.

d
Pärast õ
õppekavade läbimist on lõpetajatel vvõimalik soo
oritada Külm
maliidu ja EETTEL‐i poolt korraldatava
k
kutseekssamid, et omandada
o
vastavalt errialale külm
mamehaaniku
u I (euroseertifikaat) ja
a elektriku I
kvalifikattsioon.
Ülevaad
de õppekavarühma õppijjatest
v
aasstatel suurennenud ja 201
11/12. õppea
aastal ületas 1800 piiri. Kõige
K
väiksem
m
THK õpilaste arv on viimastel
on elektrotehnika ja energeetika
a õppekavar ühma õpilasste arv, mis moodustab
m
22011. õa 1% THK õpilaste
arvust.
Tabel 1. Õpilaste arv
Õppekavvarühm/õppeaaasta
Elektroteehnika ja energeetika
Kokku
Elektroteehnika ja ene
ergeetika õpilaste suhtarv THK
õpilaste aarvust

2009
15
1757

2010
7
1770

2011
22
1870

0,8%

0,3%

1%

Võrreldees õppekavaarühma õpilaste arvu EEV vastava valdkonna õpilaste arvvuga, võime
e tõdeda, et
e
koolitam
me väga väikeest osa EV ellektrotehnikaa ja energee
etika õppekavvarühma õp ilastest. Olem
me võrrelnud
andmeid
d Eesti suurrima kutseko
ooli Tartu KKutsehariduskkeskuse ja antud
a
valdko
konna suurima koolitaja
Tallinna Polütehnikumiga.
Tabel 2. Õ
Õpilaste arv elekktrotehnika ja energeetika
e
õpppekavarühmas perioodil 2009//10.‐2010/11. õõa. (Allikas: EHIIS Kutseharidusse
statistika)
Õpilased
Õ
10.11 sseisuga
Õppeasutus
20
009/10
2010/111
2011/12
2
Tallinna P
Polütehnikum
Tartu Kuttsehariduskesku
us
Tallinna TTööstushariduskeskus
Eesti Vab
bariigis kokku
THK õpilaaste suhtarv EV
V õpilaste arvusst

310
177
15
502
3%

277
139
7
423
1,6%

236
103
22
361
6%

Mõlemas koolis on õpilaste arvv viie aasta jjooksul märggatavalt vähe
enenud. Tart
rtu Kutsehariduskeskus ja
Tallinn P
Polütehnikum
m on viie aasta
a
jooksuul kaotanud õppekavarü
ühmas 93 õõpilast. THK on seadnud
eesmärggiks kaheko
ordistada õp
ppekavarühm
ma õpilaste
e arv 2014
4.a. Põhjuseeks on uu
ue õppekavva
„Külmam
mehaanik“ sisseviimine.
Tabel 3. TTHK õppijate arv kutseharid
duses õppekavvarühma, õppe
ekava, õppeliig
gi ja õppeasuttuse lõikes 2009/10.‐2011/12
2.

3

õppeaastaal. (Allikas: EHISS Kutsehariduse
e statistika)
Elektroteehnika ja energeetika õppekavvarühm

20
009/10

2010/111

2011/12
2

Õppekavva

Õp
ppeliik

Õpilasi
Õ

Õpilasi

Õpilasi

Elektrik

Kutseõpe põhiharriduse baasil

2

Elektrik

Põ
õhihariduse nõu
udeta kutseõpe

13

Külmameehaanik

Kutseõpe keskharriduse baasil

7
22

THK õpilaaste arv

15

7

22

Antud vvaldkonnas läbi viidud elektriku
e
ko olitus ei oln
nud populaa
arne ja õpillased, kellesst õppegrupp
moodusttus, olid väähe motive
eeritud. Uutt vastuvõttu
u planeerim
me vastavaltt vajadusele
e ja tööturu
muutum
misele.
Tabel 4. Õ
Õppijate arv õppekava, õppe
eliigi ja õppeassutuse lõikes 2009/10.‐2011/
2
/12. õppeaastaal (Allikas: EHISS Kutseharidusse
statistika)
Ele
ektrotehnika ja
a energeetika
2009/ 10
22010/ 11
2011/ 12
Õppekavva
Õppeliiik
Õppeaasutus
Õp
pilasi
Õpilasi
Õpilasi
Kutseõ
õpe põhiharidusse
Tallinn a Ehituskool
Elektrik
21
2
4
2
baasil
Kutseõ
õpe põhiharidusse
Elektrik
ool
4
Tallinn a Kopli Ametiko
baasil
Kutseõ
õpe põhiharidusse
Tallinn a
Elektrik
2
baasil
Tööstuushariduskeskuss
Põhihaariduse nõudeta
a
Tallinn a
Elektrik
13
1
7
kutseõ
õpe
Tööstuushariduskeskuss
Elektrik
õpe põhiharidusse
Kutseõ
Tallinn a Ehituskool
uselek
(paigaldu
baasil
trik)
Õppekavvarühmas kokku
u

36
3

11

6

Kutseõpet põhihariduse baasil an
nnavad lisakss THK‐le Talliinna Ehitusko
ool ja Tallinnna Kopli Ametikool.
Tabel 5. Vaastuvõtukonkurss perioodil 20
009‐2011 (Allikkas: THK statisttika)
Kandideeerijate arv ühe
ele õppekohale
e õppekava rü hma
2009
põhiselt
0
Elektroteehnika ja energgeetika
THK keskkmine

2010

2011

0

0,9

2,5

2,4

1,9

Kooli po
oolt pakutav eriala ei ole populaarnne, pigem on olnud tegemist nišierrialaga. 2011
1.a. on antud
valdkonn
nale uus suund: külmame
ehaanik.
Muret teeeb õppetöö
öd katkestanu
ud õpilaste aarv, mis on viimastel aastatel kasvanuud.
Tabel 6. Kaatkestajad: suhtarv õpilastest seisuga10.11. ((Allikas: EHIS Ku
utsehariduse statistika)
Elektroteehnika ja energgeetika
20008/09
200
09/10
Õppeasu
utus

2010/11

Õpilasi

%

Õpilasi

%

Õpilasi

%

Tallinna P
Polütehnikum

62

22,5%

88

28,4%

70

25,3%

Tartu Kuttsehariduskesku
us

12

60,0%

4

26,7%

2

28,6%

Tallinna TTööstushariduskeskus

31

16,8%

32

18,1%

27

19,4%

EV õpilasste arv

105

4,3%

124

5,4%

99

7,0%

2008.a o
oli väljalangeevus 100% ja
a rohkemgi, peamiseks põhjuseks
p
oli vabaneminne kinnipidam
misasutusestt,
ümberpaaigutamine teistesse
t
van
nglatesse ja ttööle suundu
umine.
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Alates 2009. aasta veebruarist
v
komplekteerrisime elektrriku õpperüh
hma mehaannika osakond
da üle viidud
õpilastesst, kellel oli õpiraskusi ja puudus õ pimotivatsio
oon. Peamise
eks katkesta mise põhjusseks oli tööle
siirdumine, kuna õpp
pijate majand
duslik olukorrd oli keeruline.
Ülevaade õppekavarrühma perso
onalist
1 töötab elektrotehnikaa ja energgeetika õppekavarühmaas 7 koosseisulist ja 7
Seisuga 31.12.2011
käsundu
uslepinguga õpetajat,
õ
kelllest 5 vastavaad kutseõpetaja kvalifika
atsiooni nõueetele.
Külmamehaaniku õp
ppekava täittmisel on raakendatud kooli
k
teiste õppekavarüh
õ
hmade kutse
eõpetajaid ja
erialaspeetsialiste väljjastpoolt. Ku
utseõpetaja EEdgar Hanse
en, Eduard Brrindfeldt om
mavad vanem
mkutseõpetaja
ametijärrku Käsunduslepinguliste
est õpetajateest V. Raaga,, R. Pilv, I. So
oorand, A. SSildvee, L. Ükksik ja J. Laul,
kes samaal ajal on tun
nnustatud sp
petsialistid jaa omavad õpetamiskogem
must Eesti M
Mereakadeem
mias.
Olemaso
oleva perso
onaliga on olnud võim
malik õppekkavarühma erialade mooodulite täitmine. Kõik
õppekavvarühma koosseisulised kutseõpetaajad töötavaad suurema
a koormuseega, üle 1,0
0 ametikohaa.
Mittekoo
osseisulised õpetajad töö
ötavad osalisse koormuse
ega.
Kutseõpetajate keskkmine vanus on 49 aastaat ja keskmin
ne tööstaaž koolis on 100 aastat, miss on vabariiggi
keskmine.
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II ANALÜ
ÜÜSIV OSA

Hetke‐ jaa arenguvaaate hinnangu lahtrisse määrkige skaalaa number, mis iseloomusttab antud kriteeriumi
toimivusse taset
Hetkevaade
Arenguvaade
A
e
1. vvastab nõutaavale tasemele
1. tagab jätkusuutlik
j
u arengu
2. pigem vastab nõutavale tasemele
2. pigem tagab jätkusuutliku arenngu
e tasemele
usuutlikku aarengut
3. pigem ei vassta nõutavale
3. pigem ei taga jätku
4. eei vasta nõutavale tasem
4. ei taga
mele
a jätkusuutlik
kku arengut

1. HIND
DAMISVALDK
KOND: Õppe
e‐ ja kasvatussprotsess

Hinnan
ng
1

1.1. Õpp
pekavade (ssh kursuste kavade) kkoostamine ja arendam
mine lähtubb huvigruppide
vajaadustest.

1

Külmameehaaniku õp
pe toimub töökohapõhhises õppevormis sessioonidena. Õ
Õppekava lä
äbimise käigus
omandatakse erialaseed baastead
dmised külm aseadmetesst ja selle ag
gregaatide eehitusest, tööpõhimõteteest,
hooldamisest, diagno
oosimisest ja remondist.
Omandattud teadmisi rakendataksse ja kinnistaatakse praktikate käigus. Praktikad tooimuvad kaa
asaegsetes ko
ooli
õppetöökkodades ja su
uuremates külmatehnika
k
aga tegelevates ettevõtetes.
Elektriku õppekavas on keskend
dutud erialaastele baaste
eadmistele vastavalt kuutsestandard
dile, kuid su
uurt
rõhku paannakse käeelisele tegevvusele. Õigeed töövõtte
ed omandatakse kooli kaasaegsete
es töökodad
des,
vilumused omandatakse energeetika ja autom
maatika ettevvõtetes ettevvõttepraktikka käigus.
Külmameehaanikud tö
öötavad tööstuslik‐kaubaanduslikes, kliimatehnikka‐, transporrdi‐ jm ettevvõtetes, mis on
seotud ku
unstliku jahu
utuse või külmutuse toottmise või kassutamisega. Olenevalt etttevõtte tege
evussuunastt on
nende tööks külmutu
usseadmete ja
j ‐süsteemidde paigaldam
mine, regulee
erimine, seaddistamine ja käitamine.
Praktikakkohtade leid
dmisega ene
ergeetika eriialade õpperühmade õp
pilastele proobleeme ei ole, pigem on
suurte ettevõtete nõu
udlus praktikkantide järel e suurem, ku
ui suudame pakkuda.
Kõik õpp
pekavad vasstavad riiklikkule õppekaavale. Uuend
dame elektrotehnika jaa energeetikka õppekavaade
valikaineiid iga kahe aasta järel vastavalt hhuvigruppide vajadustele
e. Valikainette moodulite
e valik tugin
neb
tööandjatte ja õppijatee soovile.
Külmaliid
du poolt on tulnud ettepanek muuuta erialaain
nete mahtusid ja ka u uendada sissu, kuna selles
valdkonnas on tehnikka areng väga
a kiire, eriti ppuudutab see
e Euroopa Ühenduse kesskkonnaalase
eid direktiivee.
Aastal 20013 toimub järjekordne
e õppekava uuendamin
ne. Enne uu
ue õppekavaa koostamistt analüüsitakse
nimetatud probleemii vastava eria
ala õpetajateega ja õppijaatega. Õppekkava koostam
misel oleme paindlikud ning
n
arvestam
me huvipooltee vajadusi.
Käesolevaa aastani on
o õppekavad olnud ssisendipõhise
ed, kuid 20
013. aastal on koostamisel esimeene
väljundip
põhine õppekkava.
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1.2. Õpp
pe‐ ja kasvvatusprotsesssi korralduus ja arend
dus toetab õppekavadde eesmärkide
saavvutamist (õp
ppekorraldusse, mille allaa kuuluvad praktika töökeskkonnas jaa praktiline töö
t
õpp
pekeskkonnaas , hindamin
ne; dokumenntatsiooni asjjakohasus ja rakenduminne).

1

Õppekorralduse aluseks on õppekorraldusee skiri ja selle lisad.
n õppetöögrraafik, mis koostatakse enne
e
uue õpppeaasta alggust. Õppeaaasta
Õppetöö planeerimisse aluseks on
dalaseks perioodiks.
pikkusekss on 40 õppeenädalat, miss jaguneb neeljaks 10‐näd
Antud õ
õppekavarühmas ei toimu päevastt õppetööd
d. Õppetöö toimub tööökohapõhise
es õppevormis
sessiooniipõhiselt. Tulles vastu tö
ööandjate sooovile (et töö
ötaja ei viibiks pikalt tööölt eemal), to
oimub õppetöö
10 sessio
oonina. Sesssioonid on kas kahe‐ vvõi kolmepääevased ja alati
a
on üheeks õppepäevaks laupääev.
Tunniplaaan koostatakkse mehaanika‐ ja elektrooonika osako
onna juhataja E. Brindfel dti poolt igaks sessioonikks.
Õppetöö läbiviimise aluseks on kooli õppeekavast lähtu
uvad õpetajate töökavaad. Õpetajate töökavad on
koostatud
d vastavalt ko
ooli poolt kehtestatud voormile ja kinn
nitatud osakonnajuhatajaa poolt.
Töökohap
põhises õpp
pes on ko
ontakttundidde osakaal väike, mistõttu õpettajad annavad õpilasttele
sessiooniidevahelisekss ajaks konkkreetsed õpi ülesanded (teoreetilise materjali läbbimine, uuriimuslikud tö
ööd,
referaadid).
Õppekeskkonnas to
oimuva prak
ktilise töö eesmärk, maht
m
ja muud tingim
mused on määratud
m
ko
ooli
õppekavaaga. Praktiline töö toimub vastavvalt õppetöö
ögraafikule ja tunniplaannile kooli õppetöökodades
kutseõpeetaja juhendaamisel. Prakktiliste töödee teostamise
e käigus ei valmi töösaaddusi. Enne praktiliste töö
öde
sooritamise alustamist viiakse läbi ohutustehhnikaalane instrueerimin
ne, mille läbbimist kinnita
ab õpilane oma
o
allkirjaga töökaitse alase juhendamise lehel.
Töökeskkkonnas prakttika läbimise
e alusdokum
mendiks on „Töökohapõh
„
hise õppe raakendamise kord“. Prakttika
läbimisekks sõlmitakse kolmepoo
olne praktikaaleping kooss lisadega, milles
m
on ärra toodud poolte
p
(õpilaase,
ettevõttee ja kooli) õigused ning
n
kohusttused, prakktika toimum
mise graafi k, praktikaülesanne ko
oos
hinnangu
ulehega ja õp
pilase iseloom
mustus. Lisakks on veel prraktika käigus täidetav inndividuaalne praktikapäevik,
kus on lo
oetletud praaktika läbimiisel teostatuud tööd, nen
nde mahud ja ettevõtteepoolse juhe
endaja hinnaang
tehtud tö
ööle.
Enamik õ
õppijatest töötab erialasel tööl, midaa arvestame nende jaokks praktika lääbimisena. Need,
N
kes ei ole
erialasel tööl, peavad
d leidma ka
as erialase tööö või prakttika läbimise
e koha õppiima asumise
el. Praktikako
oha
leidmisel aitab õppijaaid kool.
Praktikakkoha valimise kriteerium
miks on etteevõtte vastaavus etteanttud praktikaaülesandele. Praktika ajjaks
määratakkse õppijale ettevõtte ‐ ja koolipooolne praktikajuhendaja. Koolipoolseeks praktikajjuhendajaks on
reeglina vvastava õppeerühma juhendaja.
Pärast p
praktika sooritamist toimub koolis õpilasele arenguvestlu
usele sarnaanev person
naalne prakttika
analüüsim
mine, vestluss ja hindamine vastava kkomisjoni poolt. Külmam
mehaaniku errialal pole prraktika kaitsm
misi
veel toim
munud. Komisjoni kuuluvvad erinevadd eriala õpetajad ja valdkkonna juht. PPraktika lõpus täidetavatelt
hinnangu
ulehtedelt saaame tööand
djatepoolset tagasisidett meie prakktikantide teeadmiste, oskuste, hoiakkute
jne kohtaa. Selle info
o alusel koostab valdko nna juht igaal aastal õppedirektorilee õppekavarrühma prakttika
koondaru
uande, midaa kasutataksse ka õppeekavade are
endamisel. Külmamehaa
K
aniku õppekkava pole veel
v
muudetud (arendatud
d).
ötavatele õp
ppijatele arve
estatakse praaktika läbimine töökogem
musena VÕTA
A‐ga.
Erialal töö
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Dokumen
ntatsiooni üllevaatamine
e.
Õppekorrralduseeskirii vaadataksse üle iga õppeaastaa alguses kooli õppennõukogus ja
j parandused
kooskõlasstatakse koo
oli nõukoguga. Muudatussi ja täiendussi õppekorralduseeskirjass tehakse samas korras.
Ka õppekkavad vaadatakse üle ko
ord aastas. KKuna elektro
otehnika ja energeetika
e
dest
õppekavarühma erialad
õpetataksse käesolevaal ajal ainult külmame haaniku eriaala ja seda teostataksee alles esimest aastat, siis
õppekavaa ülevaatust pole siiani ve
eel tehtud.
1.3. Õpp
pe‐ ja kasvvatusprotsessi läbiviim
mine ja sellle arendus toetab õõppija arenggut
õpivväljundite saavutamise
s
l (sh õppem
meetodite lähtumine õpiväljunditestt ning õppija
ate
vajaadustest ja eripärast;
e
võ
õtme‐ ja eriaalakompeten
ntside arenda
amine ja hinndamine; kutse
and
dmise protsess; õppijategga seotud tullemused).

1

Õppemeeetodid
Õppeprottsessi korraaldamisel peetakse
p
kinnni moodulite loogilisest järjekorrrast, lähtu
udes õpetajjate
ajagraafikkust. Planeerrimist lihtsusstab asjaolu, et iga sessio
ooni üks õppepäev on lauupäev.
Õppeprottsess toimub vastavalt õppekava aalusel koosttatud õpetajjate töökavaadele, mille
es on põimitud
teoreetiliised õpingud
d praktiliste harjutustegga kooli laboratooriumittes. Selline jaotus on erialaste
e
ainete
omandam
misel kõige efektiivsem.
e
Õpilane seoostab teoorias omandattud teadmissed praktilistte tegevusteega.
Lisaks annab õpetajaa vastavalt tö
öökavale ka iseseisva töö ülesandeid
d, mis motivveerivad õpilasi ammutaama
misi erinevateest allikatestt.
lisateadm
Spetsiifilisi erialaseid mooduleid õpetavad ppraktiliste ko
ogemustega valdkonna sspetsialistid kooskõlastattult
duga. Tegutsevate praktikute kaasam
mine õppeprotsessi aitab
b kindlasti arrendada õpp
pijate erialasseid
Külmaliid
pädevusi ja suurendab nende praktilisi tööalaaseid oskusi.
Hindamin
ne
Kogu õpp
peaja jooksu
ul hinnatakse
e õpilase teooreetiliste te
eadmiste om
mandamist lääbi testide ja
a kontrolltöö
öde
ning praaktiliste tööde sooritam
mist praktiliiste tundide
e vältel. Kä
äesoleval aj al ei kasuttata moodu
ulite
väljundip
põhist hindaamist. Õpetajal on õiggus tunnusttada moodu
uli üksikteem
masid, arve
estades õpilase
olemasolevaid teadm
misi. Moodulite teemadee õppesisu omandamist
o
t kontrollitakkse moodulii lõpus kirjaliku
arvestusliku tööga. Järgmisele
J
kursusele
k
üleeviimiseks peavad olema eelneva kkursuse hind
ded positiivssed.
Erandina viiakse üle õppevõlgnev
õ
vustega õpilaasi õppenõukkogu otsuseg
ga.
dmine
Kutse and
Õpingutee lõpus soorritatakse kuttseeksamid, mida tunnu
ustatakse ku
ui kooli kutssehariduslikkku lõpueksam
mit.
Kutseeksaam koosneb
b teooriatesstist ja prakktilistest töö
ödest. Kutseeksami korrraldavad ja võtavad vaastu
erialaliidu
ud . Külmamehaanikute
e kutseeksaami võtab vastu
v
Külma
aliit ja elekttrikute kutseeksami EETEL
(elektriku
ute õpet meiie koolis käesoleval aja eei teostata). Edukatele eksami soorittajatele omisstab kutsean
ndja
liku
vastava kvalifikatsio
ooni. Kutsee
eksami mitttesooritanud
d õpilased peavad soooritama kutseharidus
k
lõpueksami. Eksamilee lubamisekks peavad oolema läbitud positiivsele hindele kkõik õppekavvasse kuuluvvad
moodulid
d ja sooritatu
ud praktika tö
öökeskkonnaas.
Õppeprotsessi kohtaa tagasisidett saadakse j ooksvalt eriaalaliidult, tööandjatelt, llepingulistelt õpetajateltt ja
õpilasteltt. Tagasisidett on saadud suuliselt ja seda ei ole dokumentee
eritud. Tagassisidest lähtu
uvalt ei ole veel
v
mingeid m
muudatusi õppeprotsesssis tehtud.Õppilastele on plaanis
p
õppeaasta lõpus vviia läbi küsittlus.
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1.4. Tuggisüsteem jaa selle arend
dus toetab õõppijat (sh tugisüsteem õpi‐ ja kasvvatusraskuste
ega
õpp
pijatele; õpp
pija eneseko
ohaste ja sootsiaalsete oskuste
o
arengu toetaminne; hariduslike
erivvajadustega õppijate toe
etamine; õp pija arengu analüüsimin
ne, vajaduseel individuaa
alse
õpp
pe rakendam
mine, sh VÕTA
A kasutaminee).

1

THK õppijjad alustavad õppimist tä
äiskoormuseega.
Sagedaseemad õpiraskused tekivad puuduumistest. Jäärelaitamisekks
on kooosseisuliste
ele õpetajattele
kehtestattud kaks kon
nsultatsiooni (à 45 min) õppenädalaas. Konsultattsioonide ajaal võtab õpe
etaja vastu kõik
k
tema poo
olt õpetatavaate moodulite õpilased, kes vajavad järelaitamisst. Lepingulisstele õpetaja
atele ei ole ette
e
nähtud p
plaanilisi ko
onsultatsioon
ne. Konsultaatsioonide ajad on ka
ajastatud õpppeklasside ustel ja ko
ooli
koduleheel. Töökohap
põhise õppe õpilased le pivad konsu
ultatsioonide
e ja järeltöödde ajad õpe
etajatega kokku
personaaalselt.
Kuna õp
ppetöö eeldab palju kä
äelist tegevvust, siis on
n väga oluline igapäevvane osalem
mine õppetö
öös.
Teoreetilise õppe osaas on õpetaja
ad loonud e‐‐õppe keskko
ondi, mis võiimaldab painndlikult järele õppida. Ko
oolil
on hästi vvarustatud raaamatukogu, kus leiab errialast kirjandust eesti, vene ja inglisee keeles.
Kool tunn
nustab (VÕTTA) varasema
aid õpi‐ ja tööökogemusi,, selleks on loodud direkktori käskkirrjaga kinnitatud
kord ja moodustaatud hindamiskomisjonnid. VÕTA istungid toimuvad vajadustepõ
õhiselt. Antud
õppekavaarühmas on 6 külmameh
haaniku erialaa õpilast kan
ndnud VÕTA kaudu üle 3 1 mooduli hinnet.
THK osaleeb programm
mis KUTSE. Antud
A
õppekkavarühmas ei
e ole KUTSE alusel õppij aid.
Igale õpp
perühmale on
o määratud rühmajuhattaja, kes toe
etab õppijat, jälgib pidevvalt õppeedu
ukust, osavõ
õttu
õppetöösst, selgitab välja puudum
miste põhjuseed, viib läbi arutelusid
a
ja hoiab kontaakti lapsevan
nematega. Kool
K
on seadn
nud eesmärggiks hoida põhikooli baaasil õpilaste vanematega
a ühendust, olenemata,, kas õppija on
saanud 18.a vanuseks või miitte. Kui laapsevanem ei soovi te
egeleda om
ma lapse õpingutega, siis
rühmajuh
hendajad fikseerivad selle.
s
Keskkkoolijärgsete
e õpperühm
made õpilasste vanematega võetakse
ühendustt äärmisel juhul.
2012.a sü
e
oma ttegevuse ko
ohta aruandeeid.
ügisest tööttab lepingu alusel psühhholoog, kes igakuiselt esitab
2011/12. õppeaastaa andmete põhjal külaastavad psü
ühholoogi naisõppijad,
n
kes paluva
ad abi isiklike
probleem
mide lahendaamisel.
Õppijate edasijõudmatuse proble
eemidega teegeleb osako
onnajuht, kes analüüsib koostöös rü
ühmajuhatajaga
regulaarsselt õppetöö
öst osavõttu.. Osakonnajuuhataja viib läbi vestlusii ja kaasab vvajadusel vanemaid. Kollme
käskkirjagga õpilaste ja
j vanemate
ega vestlebb õppedirektor. Lisaks an
nalüüsitaksee õppeeduku
ust osakondaade
hinneteko
omisjonides,, kuhu on välja kutsutud õppevõlglassed.
Õpilasakttiivi esindaja on kaasatud
d hinnetekom
misjoni ja õppenõukogu töösse.
t
Raske maajanduslik olukord on viiimasel õppeeaastal muutunud üha su
uuremaks prrobleemiks. Kool võimald
dab
põhikoolii õpilastel taotleda
t
täie
endavat toi dutoetust. Õpilasi
Õ
toetavad oma kodukoha vallad,
v
maksstes
õpilaskod
du üüri ja to
oetades täien
ndava toiduttoetusega. Majandusliku
M
ult raskes ol ukordades perede
p
lapsi on
vabastatu
ud ühiselamu
umaksust.
Osaõpe o
on üks enim
m levinumaid õpiraskustee lahendusi, võimaldades jaotada ühhe õppeaastta ained kah
hele
aastale. EElektrotehnikka ja energee
etika õppekaavarühmas ei
e ole käesole
eval ajal osaõõppel õppija
aid. Õpirasku
uste
teiseks aalternatiivikss on kutseõ
õpe või siis erialavahettus. Keegi pole
p
siiani aavaldanud soovi
s
ka eriala
vahetamiiseks.
Õppenõu
ukogu kolmee viimase aasta
a
eesmäärk on õpp
pijale suunattud õpe, m
mille eesmärrk on märggata
õpiraskusstesse sattun
nud õpilast ja
a pakkuda taalle õpiabi, ntt konsultatsioon ehk täieendav tund.
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ÕPPEKAV
VARÜHMA TULEMUSTE
T
ANALÜÜS:
A
Tabel 7. Kuttseeksami soorritajate protsent lõpetajatest ( kutsekoda oktt‐sept)
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
Kutseeksami sooritajad ‐% lõ
õpetajatest ( kuutsekoda okt‐ssept)
2008/009

%

2009/10

%

2010/11

%

Tallinna Po
olütehnikum

23

71,9%

26

55,3%

63

85,1%

Tartu Kutssehariduskeskus

21

48,8%

20

30,8%

24

49,0%

Tallinna Tö
ööstushariduskkeskus
Kokku

1

20,0%

0

0,0%

1

20,0%

45

56%

46

40%

88

69%

Õppeasutus

Kool tunnustab kutsseeksamit ko
ooli kutsehaaridusliku lõpueksamina. Elektriku kkutse on om
mistatud ain
nult
kahele õpilasele. Põh
hjuseks on väikesed
v
õpppegrupid (vaanglaõpe ja õpiraskuste ga õpilaste õpe). 2011//12.
õppeaasttal õpinguid alustanud
a
kü
ülmamehaannikute õppeggrupp pole ve
eel kutseeksaamiteni jõud
dnud
Tabel 8. Lõp
petajad perioo
odil 2007/08.‐20
010/11. (Allikass: EHIS Kutsehaariduse statistika)
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
2008/09
20
009/10
Õppekavaa

Õpilasi

Õpilasi
Õ

Elektrik

5

4

Kokku

5

4

Elektrik

201
10/11
Õp
pilasi
5
5

pekavarühma, õppekava,
õ
õppeeliigi ja õppeasu
utuse lõikes 200
07/08.‐2010/111. õppeaastal
Tabel 9. THK lõpetajad õpp
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
2008/09
20
009/10
201
10/11
Õppekavaa

Õpilasi

Õpilasi
Õ

Elektrik

5

4

Kokku

5

4

Elektrik

Õp
pilasi
5

Tabel 10. Lõ
õpetajate monitooring 6 kuud
d peale lõpetam
mist . (Allikas: THK
T statistika)
Rakendum
mine (Töötab errialal)
2008/09
20
009/10

5

201
10/11

Tallinna Polütehnikum

27%

28,2%
2

53
3,8%

Tartu Kutssehariduskesku
us

14%

21,3%
2

45
5,0%

Tallinna Tö
ööstushariduskkeskus

20%

Eesti Vabaariigis kokku

19%

60
0,0%
24%

51%
5

Monitoorringu kohaseelt asub THK
K lõpetajatesst erialasele tööle ligikau
udu 60%, miss on kõrgem
m Eesti Vabarriigi
õppekavaarühma näitaajast.
Tabel 11. Lääks edasi õppim
ma (Allikas: THK
K statistika)
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
Õppeasutus

Läks ed
dasi õppima*
22009 (%)

20
010 (%)

201
11 (%)

Tallinna Po
olütehnikum

36,7%

25,6%
2

12
2,3%

Tartu Kutssehariduskeskus

33,3%

27,9%
2

17
7,5%

Tallinna Tö
ööstushariduskkeskus

20,0%

EV keskmine (%)

1%

0,0%
5%

5%
5

Elektroteehnika õppekkavarühmas edasiõppijatte arv on vägga väike.
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Tabel 12. Tö
öötu või ei õpi ega tööta muudel põhjustel (A
Allikas: THK statistika)
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
Töötu või ei õpi ega
a tööta muudell põhjustel
Õppeasutus

22009 (%)

20
010 (%)

201
11 (%)

Tallinna Po
olütehnikum

26,7%

17,9%
1

4,6%

Tartu Kutssehariduskeskus

23,8%

21,3%
2

17
7,5%

Tallinna Tö
ööstushariduskkeskus

60,0%

0,0%

Madal töötute arv (Taabel 12) kinn
nitab, et omaandatud osku
used võimald
davad tööturrul hästi toim
me tulla
Tabel 13. 20011.a koolitusteellimuse täitmine (Allikas: THKK statistika)
Õppevaldkond
Elektroteh
hnika ja energe
eetika
THK kokku
u

RKT 201
11

Täitmise %

15

73

1649

97

1

Õppekavvarühma arenguvaade an
ntud hindam
misvaldkonna
as

Analüüsisst tulenevaltt peame järrgmise aren guetapi õpp
pekasvatusprrotsessi eesm
märgiks õpp
pemetoodikaa ja
hindamissmetoodika arendamist,
a
mist,
samuti õpp ija arengu toetamist ja õpetajateva helise koostöö arendam
saavutam
maks õppekavvast tuleneva
aid õpiväljunndeid ja võtm
mepädevusi. Selleks:
 jäätkata koostööd tööandjatega praaktikabaaside
e kaudu õp
ppijate oskuuste ja teadmiste tööeellu
raakendamisell;
 tö
ööturuvajadusest lähtuvvalt täiendadda olemasolevaid ja töötada välja uusi õppeka
avu, arvestades
u
uusi suundi energeetikas
e
(roheline ennergia, targad
d elektrivõrgud, tark majaa jne.);
 vvõtmepädevu
uste (sh õp
pioskuste ja väärtushin
nnangute) arendamine ning õppija
ate suunam
mine
eelukestvale õppele läbi prrojektides ossalemise;
 m
muuta hindaamissüsteem
mi väljundippõhiseks mo
ooduli raam
mes, ühtlustaada hindam
mismeetodid ja
kkriteeriumid erinevate ku
utseõppeasuutuste ja rakkenduskõrgko
oolide vahell eesmärgiga
a muuta õpp
pija
teegevus võim
malikult sihiipäraseks, jäätta ära võ
õimalikud dubleerimisedd, keskendu
umaks välju
undi
lõ
õpptulemuseele ja moodu
uli kui tervikuu kujunemise
ele;
 kkavandada paremat osakkonnapõhist õpilaste ja õpetajate koostööd,
k
arrendamaks meeskonnatö
m
ööd
(vvajadusel kaasame tugisü
üsteemi);
 aarendada ko
oostööd tuggipersonaligaa õppijate praktikate, õpetajate sstažeerimise
e ja täienduse
kkorraldamiseks kodu‐ ja välismaal;
v
 õ
õpilastele on plaanis õppe
eaasta lõpuss viia läbi küssitlus.
Tagasisideet õppekasvvatusprotsesssile saame iigaaastaste tegevusaruannete koosttamise kaud
du, mille käigus
analüüsittakse tegevussi ja saavutattud tulemus i ning planee
eritakse pare
endusi.
2. HIND
DAMISVALDK
KOND: Eestvvedamine ja jjuhtimine

Hinnan
ng
1

2.1. Õpp
pekavarühm
ma eestveda
amine ja juhhtimine on tõhus ning
g toetab õpppekavarühm
ma
jätkkusuutlikku arengut (sh aruandeeperioodil toimunud
t
põhjendatud
p
d muudatussed
õpp
pekavarühmaa
juhtimisses;
õppijjate
ja õpetajate kaasaminee
juhtimissse;
vasttutusvaldkon
ndade sellge määraatlemine; kommunika
atsioon erri tasandittel;
õpp
pekavarühmaa tegevuse eesmärgistam
e
mine ja koo
oskõla üldise
e strateegiagga; panus ko
ooli
missiooni, visioo
oni ja stratee
egiliste eesm
märkide saavutamisse).

1

Koolis on osakondaadepõhine juhtimisstrukktuur. Elektrotehnika ja
a energeeti ka õppekavvarühm kuu
ulub
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mehaanikka‐ ja elektroonika osakonda, midaa juhib Edu
uard Brindfeldt. Mehaannika osakonna juhile alllub
automaattika eriala juhtõpetaja
a Virgo Rootenberg, ke
es abistab osakonna juhti valdkonna õppetöö
korraldam
mises.
Kuna õpp
pevaldkond on
o väike, siis on oluline kkoostöö teiste osakondad
de ja partnerritega: õpeta
ajate ja ruum
mide
ristkasutu
us, välislekto
orite kaasamine, õppetööögraafik, tunniplaani koo
ostamine jne .
Valdkonn
na osakonna,, õppekavarü
ühma juhtidee ja kooli juh
htkonna ühissed koosolekkud toimuvad kord nädalas.
Juhtkonn
na koosoleku
utel tehtud otsused,
o
miss puudutavaad õppekavarühma, edasstatakse ope
eratiivselt meili
m
teel või ssuuliselt igapäevase suh
htlemise käiggus pedagoo
ogilisele personalile. Valldkonnasisessed koosolekkud
toimuvad
d vajadustepõhiselt, kuid jooksvaid küüsimusi arutatakse valdkkonna juhiga igapäevasellt.
Õpetajaid
d innustatakse olema akttiivsed, osaleema erialaliitude, kutsekkoja ja õppekkavade töös. Energeetikaa ja
automaattika erialade kutseõpetajad osale vad Külmaliidu ja EET
TEL‐i korralddatavatel ja teistel antud
valdkonda puudutavaatel koolitusttel ja infotunndides.
õ
hma arenguu kohta saavvad valdkon
nna õpetajadd ettevõtetest, kus meie
m
Pidevat ttagasisidet õppekavarüh
õpilased on praktikal või kuhu on
n kooli lõpetanud tööle asunud
a
. Kun
na õppekavaarühm on toiiminud alla ühe
ü
el tehtud.
aasta, siiss kokkuvõtteid ei ole vee
Igal aasttal viiakse õpetajatega
õ
p
e õpetaja ühe
ü
õppeaaasta
läbi arenguuvestlused, läbi mille planeeritaks
tegevused (aasta tu
ulemuste ja
a tegevuste analüüs, uute
u
eesmä
ärkide sead mine, sh koolitusvajad
k
dus,
planeeritava õppeaassta koormus)).
Organisattsiooni üldsttrateegia kajastub koolii arengukavaas, millele lisanduvad kkonkreetsete
e eesmärkidega
osakondaade strateeggiad kolmekss õppeaastaaks. Õppetöö
ö planeerim
mise aluseks on osakonn
na tegevuskkava
üheks aaastaks. Tegevvuskava on kooskõlastattud kooli juh
htkonnas ja kooli nõukoogus. Tegevu
uskava täitm
mise
kontrollib
b osakonna ju
uhataja ja õp
ppedirektor.
Osakondaade tegevuskavade baassil koostataksse kooli tege
evuskava ja osakonna
o
aruuannete baa
asil valmib ko
ooli
aruanne.
o „Tasemel kutsehariduss“, selleks:
Kooli tunnuslauseks on





ttoimub pidevv õppekavade arendus kooostöös tööaandjatega;
õ
õpilastele on tagatud kaasaegne õpikeskkond
d (õppekava
a nõuetest lähtuvalt, on
o
sisustatud
õ
õppebaasid (õpperuumid ja seadm
med, õppem
materjalid, tehnoloogilis
t
sed vahend
did), ajakohaane
vvirtuaalne õp
pikeskkond;
ttoimib THK jaa tööandjate
e vaheline tu lemuslik koo
ostöö;
ttöötajad on kaasatud
k
are
endustegevuusse.

Pakkudes õpilastele võimalust õppida külm
mamehaanikkuks, täidam
me kooli misssiooni, rahuldades nen
nde
vajadusi eesmaõppekss (tulevikus ka ümber‐ ja ttäienduskoo
olituseks) külmatehnika aalal.
1

Õppekavvarühma arenguvaade an
ntud hindam
misvaldkonna
as

Analüüsisst tulenevalt peame järgmise arennguetapi ee
estvedamise ja juhtimisse eesmärgiks omavaheelist
koostööd
d. Selleks kavvandame teggevused:
 jäätkata tihedaat koostööd erialaliidugaa ja luua side
emeid valdko
onna ettevõttetega;
 kkoostöö süvendamine teiste
t
kutseõõppeasutustte ja rakend
duskõrgkool ide sama õppekavarüh
õ
hma
eesindajatega;;
 õ
õppijate kaassamine süste
eemi arendam
misse (arutelud õppekavvade kohta).
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Hinnan
ng

3. HIND
DAMISVALDK
KOND: Perso
onalijuhtiminne

2

3.1. Õpp
pekavarühm
ma personali kvalifikatsiooon vastab nõuetele nin
ng õppekavaarühma hetke‐
ja aarenguvajadu
ustele (sh atesteerimine;; personaligaa seotud tule
emused).
Elektroteehnika ja energeetika õppekavaarühmas
õppekavaarühmal ei ole.

to
oimub

ainu
ult

kutseõppe.

1

Eraldi õpetajaskon
nda

Õppekavaa täitmisel on rakenda
atud kooli tteiste õppe
ekavarühmad
de kutseõpeetajaid ja erialaspetsialiste
väljastpoolt. Kooli oleemasoleva personaliga oon kaetud õp
ppekava üldõ
õpingute mooodulite ja ossa põhiõpinggute
moodulitte täitmine.
Kuna tegemist on vägga spetsiifilisse erialaga, ssiis teatud erialaste moo
odulite õpetaamisel kaasa
ame spetsialiste
mavad varasemaid kooliitamise kogemusi. Külm
matehniku õõppekava 27
7 moodulist 10
ettevõtettest, kes om
moodulitt õpetavad sp
petsialistid tö
öömaailmastt.
Õppekavaarühmaga seotud ko
ooli kutseõõpetajad
Kutseõpeetajad lähtuvvad oma tööss ametijuhenndist.

vastavad
v

kutseõpetaja
k

kvalifikatsiooninõueteele.

Antud valdkonnas koo
olitab 7 koossseisulist ja 7 lepingulist õpetajat
õ
(Tab
bel 14).
Tabel 14. Peersonali kvalifikkatsiooni vastavvus nõuetele
THK
K õpetaja
R. Pikner
E. Hansen
n
V. Aravin
H. Toomlaa
E. Brindfeeldt
U. Kivila
R. Perit
K. Vare
V. Raaga
R. Pilv
I. Soorand
d
A. Sildveee
L. Üksik
J. Laul

Lepingulised
d õpetajad

Vastab pedago
oogide
kvalifikatsiooni‐
nõuetele
e

Puu
udub pedagooggiline
ha
aridus, kuid om
mab
erialast kõrghariddust
ning töötab eria lal

Omandab
pedago
oogilist haridusst

jah
jah
jah
jah
jah
jah
h
jah
h
jah
h
jah
h
jah
h
jah
h
jah
h

jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

Kooli õp
petajatega to
oimuvad iga
al aastal arrenguvestlused, mis on
n põhiliseks aluseks ko
oolitusvajadu
uste
väljaselgitamisel.
Personali värbamine toimub ava
alike konkurssside kaudu ja uutele töötajatele
t
kkorraldab ko
ool uue tööttaja
infopäevaa ja määrab esimesel
e
aasstal mentori vvanemkutseõpetajate se
east.
3.2. Personali arend
damine ja to
oetamine lähhtub õppeka
avarühma he
etke‐ ja arennguvajadustest
(sh personali täienduskoo
olituse vastaavus vajadu
ustele; koolituste mõjussus; õpetaja
ate
mettoodiline ja haridustehnoloogiline tooetamine, personali ene
esehindaminne ja tulemuste
arveestamine õppetöös).

2

Kooli areengukava on
n seadnud eesmärgiks, et personaal oleks kva
alifikatsiooninnõuetele va
astav, erinevvaid
õppemeeetodeid valdaav ning raken
ndav ja õpila ste võimeid ning huvisid arvestav.
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Õpetajatee koolitusvajaduste välja
aselgitamise ja planeeriimise alusekks on kutseõ petajatega lä
äbiviidavad iga‐
i
aastased arenguvestlused. Olles teadlik
t
kutseeõpetajate väärbamise pro
obleemidest,, on koolil om
ma lähenemiine:
esimesel aastal õpetaaja harjub te
ehtava töögaa (sisseelamiine tugiisiku abil, õppetööö tulemuslikkus jms) ning
n
teisel töö
öaastal suun
natakse ta pedagoogilise
p
ele täiendko
oolitusele. Kutseõpetajatte erialane koolitamine on
põhiliseltt toimunud valdkondade võrgustikuu seminaridel, mis toim
muvad regulaaarselt paarr korda aasttas.
Erialane eenesetäiendamine on ka
a e‐ õppemaaterjalide koo
ostamine, mille
m käigus tuuleb töötada
a läbi erinevvate
algallikatee materjalid. Meie kutse
eõpetajad onn aktiivselt te
egelenud õppematerjali loomisega (E
E. Brindfeldt, H.
Toomla, EE. Hansen).
Talvistel kkoolivaheaeggadel toimuvvad õpetajatee koolitamise
ed õpetajaskkonna poolt vvalitud teemadel.
IT‐ alast ttuge ja koolittusi teostava
ad haridustehhnoloog ja ITT spetsialist. Koolituste tõõhususe hindamine toim
mub
koolitatavva eneserefleeksiooni ja arengu kauduu.
2

Õppekavvarühma arenguvaade an
ntud hindam
misvaldkonna
as

Järgmise arenguperioodi person
nalijuhtimisee eesmärgiks on kvalifikatsioonile vastavate ja motiveeritud
töötajatee olemasolu.
Selleks:








p
pädevate jaa kvalifikatsioonile vasstavate koosseisulise õpetajate
õ
väärbamine, et vähendaada
leepinguliste õpetajate kasutamist
k
õõppeprotsessis;
õ
õpetaja tööd
d toetava te
ehnika soetaamine;
kkorraldada koostöös
k
erialaliitudegaa koolitusi uute
u
tehnoloogiate ja m
mudelite tutvustamiseks;
aarendada õp
petajate ped
dagoogilist taset läbi kutsepedago
oogiliste täieendkoolitusste;
tööandjate ja
j koostööpartnerite kaaasamine õpetaja töösse;
jäätkuv arengguvestluste läbiviiminee ja koolitu
usvajadus hindamine,
h
mille aluse
el koostatakse
kkoolituskavaa.

4. HIND
DAMISVALDK
KOND: Koosttöö huvigrupppidega

Hinnan
ng
1

4.1. Koo
ostöö koolivväliste huviggruppidega ttoetab õppe
ekavarühma arengut (shh huvigruppide
määäratlemine, kaasamin
ne, tagasisside kogumine ja arvestamiine; koosttöö
praktikaettevõtete ja –asutu
ustega; koolii nõukogu kaaasamine).

1

Kooli huvvigrupid on määratletud
m
kooli
k
arengu kavas ja nende ülesanne on kooli areengusuuna jätkusuutlikkuse
toetamine. Õppekavaarühma huvigruppidega koostöö eest vastutab otseselt valddkonna juht. Olulisematteks
koolivälissteks huvigru
uppideks on tööandjad jja teised õp
ppeasutused. Koostöö huuvigruppidegga toimub ko
ooli
prioriteette arvestades ning osako
onna vajadusstest lähtuvalt ja see kaja
astub osakonnna tegevuskkavas. Peamised
tegevused koolivälistte huvigruppidega on praktikate korraldamine ettevõteetes, erialase
ed õppekäiggud
ettevõtettesse, osalem
mine ülekoolilistel ja vabaariiklikel üritu
ustel.
Olulisemaaks koostöö
öks koolivälisste huvigrupppidega on ettevõtete praktikajuheendajate ja kutseõpetajjate
täiendkoo
olituste korrraldamine. Õppekavarüh
Õ
hm teeb tih
hedat koostööd EETEL‐ii ja Külmaliidu liikmeteega.
Külmaliid
du koosolekkutest võta
ab osa Virrgo Rotenb
berg ja EE
ETEL‐iga käiib koostöö kutseksam
mite
ettevalmiistamisel.
Ettevõtteed täidavad praktika lõ
õppedes tagaasisidelehe, andes hinn
nangu õpilasse töösse suhtumise
s
n
ning
koolipoollse praktilisee ja teoreetilise ettevalm
mistuse kohtta. Valdkonnajuht koos eerialaõpetaja
atega analüü
üsib
saadud tu
ulemust, et koostööd
k
vajadusel veelggi tõhustada
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Tööandja
ad käivad õpetamas külmamehaaaniku eriaala põhiõpingute moooduleid. Ko
oostöös teiiste
õppeasuttustega on prioriteet
p
kõ
õrgkoolidel, näiteks Eestti Mereakadeemia, kuid teeme koostööd ka teiste
kutsekoo
olidega, näiteeks Tallinna Polütehnikum
P
m ja Tallinna Ehituskool.
Tallinna TTehnikakõrgkkooliga on meil
m sõlmitud koostöölepiing. Tallinna Ülikooliga oon meil tihe side
s ja koosttöö.
Paljud meeie kutseõpeetajad on kass läbinud peddagoogilise kursuse
k
või lõ
õpetanud Talllinna Ülikoo
oli.
Oma koo
oli siseselt teeme koostöö
öd erinevatee osakondade vahel. Tihe
e koostöö tooimub täiskasvanute täiend‐
ja ümberrõppe valdko
onnaga. Eriallaõpetajad vviivad läbi täiendkoolitusi, näiteks eleektriku kooliitus ‐ H.Toom
mla,
hooneauttomaatika – E. Brindfeldt ja V. Rottenberg. L. Täiskasvanut
T
e täiendkooolitusi korraldame vastavvalt
tellimusteele.
Koostöö teiste valdko
ondade õpetajatega toim
mub eelkõige
e õppeainete
e integreerim
mise osas. Hä
äid tulemusi on
andnud eerialane võõrrkeel, arvutiõ
õpetus, majaanduse aluse
ed.
Suhtlus la
apsevanema
atega toimub
b elektriku õõppes e‐kooli kaudu, kus lapsevanem
m näeb puudumisi, kodusseid
ülesandeid, tunnikirjeeldusi jne. Va
ajadusel võtaab rühmajuh
hendaja lapse
evanemaga üühendust.
hniku erialal õpib meie ko
ooli automaaatika eriala lõ
õpetanud õp
pilane Rainerr Olei.
Külmateh
1

Õppekavvarühma arenguvaade an
ntud hindam
misvaldkonna
as

Analüüsisst tulenevaltt peame järggmises arengguetapis huvvigruppidega koostöö eessmärgiks üle
evaate omam
mist
tööturu vvajadustest ja
j olukorrastt, samuti kooostööd õppekasvatuspro
otsessi läbivviimisel ja ka
avandamisel. Et
sotsiaalseete partnerittega ühistege
evus saavutaada, selleks:









aaktiivne info
ovahetus organisatsioooni sees ja partneritega
p
a, lisada koooli kodulehe
ele tööandjate
p
portaal;
õ
õppijatele täiendavate
t
e võimalustte loomine
e praktiliseks ettevalm
mistuseks nii kodu‐ kui
vvälismaal;
kkutseõpetajaate regulaaarne koggemuste omandamin
o
ne ettevõtttes – kutseõpetaj
k
ate
stažeeriminee teiste riikide külmaetttevõtetes;
kkooli arengu
ut toetav eesmärgistatuud ja aktiivn
ne välissuhtlus – osaluss kooli arenggut toetavates
riiklikes ja väälisprojektid
des;
mise võimalusi;
liisandub uussi kutseeksaami sooritam
õ
õpilased on motiveeritu
ud osalema ks kutseekssamitel ja ku
utsevõistlusstel;
kkoostöö arrendamine teiste sam
ma õppekkavarühma kuuluvate koolidegaa läbi ühiiste
tö
öörühmadee ja seminarride.

Tagasisid
de saamine küsitlustte abil koooli sisseaastujatelt, lõpetajatel t, samuti kohtumisttelt
õppevald
dkonna töö
öandjate jaa kutseliituude esindajjatega. And
dmete koggumine koo
oli lõpetanute
tegevusee kohta.
5. HIND
DAMISVALDK
KOND: Ressu
ursside juhti mine

Hinnan
ng
1

5.1. Resssursside juhtimine toetab õpppekavarühm
ma eesmä
ärkide saavvutamist (sh
finaantsressursside juhtimine
e; materiaal‐‐tehnilise ja infotehnoloo
ogilise baasi asjakohasuss ja
otsttarbekas kaasutamine õppetöö eeesmärkide saavutamiseks; õppekkavade kaetus
õpp
pematerjalidega).

1

Eelarve kkoostamise aluseks on ko
ooli arengu‐ jja tegevuskaava ja üldised
d tarifitseeriimise alused. Eelarved ko
ooli
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ja osakon
nna tasandil koostatakse
e majandusaaastapõhiselt. Osakonna
a eelarve kkoostamise ja täitmise eest
e
vastutab osakonnajuhataja. Osakkonna eelarrve koosneb erialade ee
elarvetest, m
mis koostatakse mehaan
nika
osakonnaa ja erialaju
uhtide koosttöös. Osakoonna eelarveid kaitstakse korra aaastas, jaanu
uaris juhtkon
nna
koosoleku
ul.
Erialale eeraldatud eellarvesummasid on aasta jooksul kasu
utatud sihipä
äraselt. Eelarrve täitmine vaadatakse üle
erialajuhii ja osakonnaajuhataja poolt koostööss vastavalt vajadusele korrd kuus.
Õppebaasi on tervikkuna arenda
atud pidevallt eelarve piires,
p
soetusste vajadus selgitatakse
e enne eelaarve
koostamist. On lood
dud vajalik õppekeskkoond. Külmam
mehaanikute
e õppeprotssessi läbiviim
miseks sisusstati
külmateh
hnika õppekllass (C 106), kus on oleemas kõik vajalik
v
nii teo
oreetiliste tuundide läbivviimiseks kui ka
Külmaliid
du poolt paiggaldatud õp
ppestendid ppraktiliste üle
esannete so
ooritamiseks spetsiifiliste
es õppeainettes.
Teiste õp
ppeainete praktilised tu
unnid viiaksee läbi kooli olemasolevvates klassiddes, labora
atooriumitess ja
töökodad
des (elektroteehnika laborr, elektritöödde labor). Iseseisvat õppim
mist toetavaad e‐ õppe ku
ursused Moo
odle
keskkonn
nas ning teistte koolide avalikud õppem
materjalid.
Soetatud
d vara ja sisseseade olemasolu ning seisukorda kontrollitakse vaastutajate poolt
p
pidevvalt.
Aastainveentuuri käigu
us kontrollita
akse varade oolemasolu vaastava komisjjoni poolt.
Klassiruumid teoreetiliseks õppeks on varusttatud kaasae
egse tehnika
aga: õpetaja töökoht arvvutiga, intern
neti
püsiühen
ndus, statsion
naarne proje
ektor ( vastavvalt vajaduse
ele dokumendikaameragaa).
Kooli (sh õppekavarühma) sisekommunikatsiooon on heal tasemel: õp
ppeinfosüsteeem (e‐kool), siseveeb, vaaba
kasutusegga Wifi ühen
nd õppematterjalidele, e‐‐posti lahenddused, listid sihtgruppideele,
ndus, ühine veebikeskkon
v
ja
neli elekktroonilist in
nfokioskit, kasutatakse
k
infostende. Info vahendamine tooimub ka koosolekutel
k
töörühmaades.
Õppekavaade kohustu
uslikud ühistte õpingute moodulid on kaetud erialase kirjjandusega. Elektriku eriala
õppekavaa moodulid on samuti kaetud eriialase õppe
ekirjandusega
a, mõnevõrrra keerulise
em on olukkord
külmameehaaniku erialal: põhiõpingute mooodulite õpp
pekirjandus on võõrkeeeles. Õppejõud kasutavvad
tõlgitud vvõõrkeelseid
d materjale, mida nad annnavad kasu
utada ka kolleegidele ja õõpilastele. Õppekavarüh
Õ
hma
erialade õpetamisekss ilmunud õppematerjall on saadavaal kooli infokkogus. Õpetaajate poolt on koostamisel
mitmeid e‐kursusi ja e‐õpiobjekte
e
e.
Ostetaksee pidevalt uu
ut kirjandust, mille saam iseks kasutame Tallinna Tehnikaülikoooli ja Eesti Mereakadeem
M
mia
abi.
on kõik eestikkeelsed ning erinevad võõõrkeelsed te
ehnilised ajakkirjad: Inseneeeria, Elektriala jne.
Tellitud o
1

Õppekavvarühma arenguvaade an
ntud hindam
misvaldkonna
as

Analüüsisst tulenevalt, arvestades õppekavadee eesmärke, peame tagama vajaliku inforessursside ja vastavvate
õppematerjalide olem
masolu. Selle
eks:
õppematerjalide soetamine vastavalt õppekava vaajadustele ja eelarvevõim
malustele;
 õ
 ee‐kursuste loo
omine külma
amehaaniku erialale – kü
ülmaprotsesss, külmaprottsessi kompo
onendid;
 kkaasaegsete õppebaaside ja töökesskkonna pid
dev arendam
mine ja täieendamine (a
amortiseerun
nud
seadmete ja
j
väikevahendite uuuendamine ja väljavvahetamine kaasaegse
ete vastu) –
õ
õhksoojuspum
mpade laborristendid.
Ressursside juhtimisee osas anname hinnanggu ning kavandame edassise arengu igaaastase tegevusaruan
t
nde
kaudu, saamuti osakon
nna ja eriala eelarve täitm
mise analüüssi käigus.
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III KOKKUVÕTTEV OSSA
JÄRELDUSED ÕPPEKA
AVARÜHMA JÄTKUSUUTTLIKKUSEST
Tallinna Tööstushariduskeskuse elektrotehhnika ja en
nergeetika õppekavarüh
õ
hm on jätkkusuutlik, seda
s
tõendavaad sisehindaamise tulemused ja võttmetulemustte analüüs. Jätkusuutlikkkuse all pe
eame silmas,, et
õppekavaarühmas oleeksid tööturu
u vajadustelee ja õppija võimetele
v
va
astavad õppeekavad, piisa
av hulk õppiijaid
ning tõhus ja keeskkonnasõb
bralik ressuursside kassutus ning meie õp pijad ning töötajad on
konkuren
ntsivõimeliseed.
Elektroteehnika ja eneergeetika õpp
pekavarühm as:
 õ
õppekavad vastavad
v
RÕ
ÕK‐ile, õppeekavasid are
endatakse pidevalt
p
vasttavalt töötu
uru vajadustele
(rroheline eneergia, tark ma
aja ja targad elektrivõrgu
ud). Meie õpetajad osaleevad RÕK‐i tö
öörühma töö
ös;
 to
oimub õppee‐ ja hindamismeetoditee mitmekesisstamine ja moodulite
m
õppiväljundite ning hindam
mise
kkaasajastamine;
 lõ
õpetajad rakkenduvad tö
ööturul, nennde ettevalm
mistus on mitmekülgne
m
õtte
ja paindlik oma ettevõ
lo
oomiseks või lähtuv tööa
andjate vajaddustest;
 o
on hästi toimiv töö‐ ja õppekeskkond,, mis vastab tänapäeva
t
te
ehnikaõppe kkõrgematele
e nõudmistele;
ööandjate jaa erialaliitude
 tö
ega toimub aaktiivne koosstöö: ühised koolitused, kutsevõistlused jne;
 kkutseõpetajad tähtsusta
avad eneseearengut ja elukestvat õpet, kassutavad töö
ös kaasaegsseid
m
meetodeid;
 to
oetatakse õp
ppe‐kasvatussprotsessi tuulemuslikkustt individuaalse lähenemiisega õppijale;
 tääiend‐ ja üm
mberõppe võiimalusi pakuutakse paindllikult vastava
alt tööturu m
muutuvatele vajadustele;;
 vvõimaldataksse energeetika erialade integreeritu
ud koostööd
d kooli erineevate osakondade ja teeiste
õ
õppeasutustee vahel.
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