Tallinna
Tööstushariduskeskuse
eesti keele õppe,
eestikeelse õppe ja
lõimumise
tegevuskava
2020-2025

Tallinn 2022

TÄHTAEG

JRK

TEGEVUS

I.

ÕPETAJAD

1.1.

Õpetajad loovad (sh eestikeelset õpet)
toetava õppematerjali (nt töövihikud,
digitaalne õppevaraa).

Juuni 2022-2025

1.1.1.

Ajalugu I kursus, füüsika, keemia,
laonduse alused.

August 2022

1.1.2.

1.2.

Matemaatika I ja II kursus, keel ja
kirjandus I ja II kursus, ajalugu II
kursus, kunst, vähemalt üks logistika, August 2023
elektroonika ja metallitöö erialane
töövihik.
Tugi/abiõpetaja ametikoha loomine, et
toetada õppijate õpiväljundite
omandamist ja võimaldada
Detsember 2023
individuaalset õpiteed (individuaalne
õppekava).

1.3.

Täiskohaga rühmajuhendaja ametikoha
loomine, et toetada eesti keele
Detsember 2023
omandamist (igapäevane suhtlus).

1.4.

Õpetaja, kelle keeleoskus ei vasta
keelenõudele (arengusoov puudub),
sõlmitakse töölepingu lõpetamise
kokkulepe.

Jaanuar 2023

MÕÕDIK

VASTUTAJA(D)

Igal õppeaastal luuakse ÕKR
vähemalt üks õppematerjal.

Valdkonna juht,
raamatukogu
juhataja

Katkestajate arv on
langustrendis, 2024.a
katkestajate osakaal on väiksem Direktor
Eesti keskmisest
(Haridussilma andmebaas)..
Kolmandal kursusel toimub
igapäevane suhtlus ja
Direktor
infovahetus rühmajuhendajaga
eesti keeles.
Õpetajad vastavad
kutsekvalifikatsiooni
keelenõuetele.

Kantseleijuht,
direktor

FINANTSEERIMISE
ALLIKAS

Eelarve

Eelarve

Eelarve

Eelarve

1.5.

Õpetaja, kelle keeleoskus ei vasta
keelenõudele, koostab isikliku
keeleõppe arengukava eesmärgil, et
2025. aastaks on sooritatud C1 taseme
keeleeksam.

Oktoober detsember 2022

1.6.

Õpetajad osalevad keeleõppe alasel
metoodikakoolitusel

Mai 2023

1.7.

Koolimeeskonna nõustamine

Mai 2023

2.

ÕPILASED

2.1.

Huvitegevus ja asutuse sisene
asjaajamine toimub eesti keeles.

September 2022

2.2.

Eesti keele kui teise keele õppijate
testimine keeletaseme
väljaselgitamiseks ja valikõpingute
pakkumiseks.

September 2022

Valikmooduli „Eesti keel kui teine
keel“ õpetamine lähtuvalt keeletesti
tulemustest A1, A2, B1 tasemele.

September 20222025

2.2.1.

2025. aastaks on sooritatud C1
taseme keeleeksam.
Õpetajad rakendavad lõimitud
aine- ja keeleõppe (LAK-õppe)
põhimõtteid eestikeelse
aineõppe kavandamisel ja
läbiviimisel.
TTHK arengukava perioodiks
on koostatud muu keelse
(põhi)kooli lõpetajate
toimetuleku toetamiseks
tegevuskava.

Koolitöö, töökorraldus ja
huvitegevus toimub eesti
keeles, mis toetab ühiste
väärtuste ning eesti
kultuuriruumi kujunemist.

Kantseleijuht,
direktor

Eelarve

Õppedirektor

Projekt PRÕM
vahendid

Üldainete osakonna
juhataja,
õppedirektor

Projekt PRÕM
vahendid

Õppedirektor

Eelarve

Kutsekeskhariduse õppekavadel
(kus õppekeel on eesti keel
Valdkondade juhid,
osakaaluga 60% ja vene keel
õppedirektor
40%) lõpetajate eesti keele tase
vastab tasemele B1.

Eelarve

1

2.2.2.

Tugiõppe tunnid õpiraskustes olevatele
õppijatele keeletaseme tõstmiseks ja
2022-2025
riigieksami/kutseeksami
ettevalmistamiseks.

Kutsekeskhariduse õpilased
sooritavad kutseeksami ja/või
lõpueksami eesti keeles.

2.2.3.

II kursuse õpilastele korraldatakse eesti
keele kui teise keele proovieksam ja
Aprill 2023
riigieksam. Riigieksami tulemust
võimaldatakse parandada III kursusel.

2.3.

Kutsekeskhariduse õppijad sooritavad
kursuse või põhiõpingute mooduli
koontöö/väljunditöö eesti keeles.

Kutsekeskhariduse
õppekavadel (kus õppekeel on
eesti keel osakaaluga 60% ja
vene keel 40%) lõpetajate eesti
keele tase vastab tasemele B1.
Kutsekeskhariduse õppijad
sooritavad kursuse või mooduli
koontöö/väljunditöö eesti
keeles.

2.4.

Kutsekeskhariduse tasemel õppijad
sooritavad kutseeksami/lõpueksami
eesti keeles ning nende eesti keele tase
on B1. Keeletaseme mitte saavutanud
Juuni 2023
õppijatele pakutakse õpingute
jätkamist individuaalse õppekava
alusel (HEV määramine ja õpingute
pikendamine).

August 2023

Kutsekeskhariduse tasemel
õppekavadel (kus õppekeel on
eesti keel osakaaluga 60% ja
vene keel 40%) lõpetajate eesti
keele tase vastab tasemele B1.

Üldainete osakonna
juhataja

Eelarve

Valdkonna juht,
õppedirektor

Eelearve

Valdkonna juht,
õppedirektor

Eelearve

2

