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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eesti õppekeelele kutsekeskhariduse õppekavadel

ülemineku tegevuskava 2017-2020

Ida-Viru  maakonna  kolme  kutseõppeasutuse  Ida-Virumaa  Kutsehariduskeskuse,  Narva
Kutseõppekeskuse ja  Sillamäe Kutsekooli  tegevus korraldati  alates  01.09.2016 haridus- ja
teadusministri 10.02.2016 käskkirjaga nr 1.1-2/1630 ümber. Ida-Viru maakonnas jätkas tööd
üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel
ja Narvas. 

Eesti  õppekeelele  kutsekeskhariduse  õppekavadel  ülemineku  senine  praktika  on  kolmes
õppekohas  erinev,  kooli  kohustus  on  tagada  vastavalt  kutseõppeasutuse  seaduse  §  57
üleminek  eesti  õppekeelele  kutsekeskhariduse  õppekavadel  hiljemalt  2020. aasta
1. septembriks. 

Eesmärk

Kutsekeskhariduse  õppekavade  õpilased,  kelle  õppekeel  ei  ole  eesti  keel,  omandavad
õppimiseks ja tööalaseks toimetulekuks vajaliku eesti keele oskuse.

Eesti keeles toimuva õppe osakaal 
ja maht kutsekeskharidusõppes
2017/2018õa õpingute alustajatele 40%, vähemalt 72 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
2018/2019õa õpingute alustajatele 50%, vähemalt 90 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
2019/2020õa õpingute alustajatele 60%, vähemalt 108 EKAP (Eesti kutsehariduse 

arvestuspunkti)
2020/2021õa õpingute alustajatele üle 60%, üle 108 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)

Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 57 kutsekeskhariduse õppekava õpilased, kelle 
õppekeel ei ole eesti keel, peavad õpingute lõpetamiseks sooritama eesti keele teise keelena 
riigieksami. Kooli õppevaldkonnad arvestavad seadusest tulenevat võimalust eesti keel teise 
keelena riigieksami asendamiseks kutseeksami või erialase lõpueksami sooritamisega eesti 
keeles. 

Koolis õpivad valdavalt vene emakeelega õpilased, kelle eesti keele kui teise keele oskus on 
väga erinev. Keeleoskuse arendamiseks ja üleminekuks eesti õppekeelele on koolis aastateks 
2017-2020 planeeritud järgmised tegevused:
Tegevused Vastutajad Mõõdikud Rahastus
Õpetajate ja kutseõpetajate eesti 
keele kursused (B1, B2, C1)  

Õppedirektor, 
õppejuhid

Õpetajad on läbinud 
koolitused, sooritanud 
tasemeeksami

ESF, RE

Õpetajate koolitused (LAK õpe, 
nüüdisaegne õpikäsitus, e-õpe)

Õppedirektor, 
õppejuhid

Koolitustel omandatut 
kasutatakse igapäevases 
õppetöös

RE



                                                                                               
 

Mentorprogramm õpetajate ja 
kutseõpetajate eesti keeleoskuse 
arendamiseks

Õppedirektor, 
õppejuhid

Õpetajate keeleoskuse tõus RE, ESF

Õpetajate stažeerimine eesti 
õppekeelega koolides, ettevõtetes 
vastavalt individuaalsele 
koolituskavale

Õpetajad, 
kutseõpetajad, 
erialajuhid, 
juhtõpetajad

Õpetajate keeleoskuse tõus RE, ESF

Metoodiline töö, nõupidamised, 
tundide vaatlused

Erialajuhid, 
juhtõpetajad

Õppekohtade õpetajate ja 
kutseõpetajate koostöö, 
õpetajate professionaalsuse 
tõus

RE, OV

Koolikeskkonna kujundamine 
eestikeelseks – infostendid, 
pressiteated, uudised, erilehed

Arendus- ja PR 
juht, projektijuhid

Õpilastel ja töötajatel on 
info kättesaadav, 
keeleoskuse tõus

RE

I kursuse õpilaste eesti keele oskuse 
tasemetesti läbiviimine (sept)

Eesti keele 
õpetajad

Õpilaste eesti keele oskuse 
taseme testi alusel õppetöö 
korraldus  

RE

Lapsevanemate koosolekud Õppejuhid I kursuse õpilaste vanemad 
on informeeritud eesti 
õppekeelele üleminekust, 
õppetöö korraldusest ja 
nõustamisvõimalustest

RE

e-testide koostamine, õpilased 
kasutavad testi keeleoskuse taseme 
teadasaamiseks

Eesti keele 
õpetajad

Õpilaste teadlikkus oma 
õpiprotsessi kavandamisest 
suureneb

RE

Kutsekeskharidusõppe õppekavade 
arendamine, eesti õppekeeles 
läbiviidava õppe läbiviimine

Erialajuhid, 
juhtõpetajad, 
õpetajad, 
kutseõpetajad

Kooli õppekavad vastavad 
nõuetele, õppetöö 
planeerimine ja läbiviimine 
toetab eesti õppekeelele 
üleminekut

RE

LAK õppe rakendamine Õpetajad, 
kutseõpetajad

Õpilaste keeleoskuse tõus, 
õpingute katkestamise 
vähenemine 

RE

Kõikides moodulites paraleelselt 
eesti keeles põhimõistete õpetamine, 
õppekeskkonna kujundamine 
(mõistekaardid, info, 
juhendmaterjalid jne)

Õpetajad, 
kutseõpetajad

Õpilased valdavad 
eestikeelseid erialaseid ja 
võtmepädevuste 
põhimõisteid

RE

Õpilaste täiendav eesti keele õpe Õppejuhid I ja II kursusel täiendav 
eesti keele õpe (maht 40 
tundi)

RE

Õpilaste praktika ja praktiline töö 
eestikeelses keskkonnas ja 
õpilasvahetused

Õpetajad, 
kutseõpetajad, 
erialajuhid, 
juhtõpetajad

Igal aastal on vähemalt 80 
õpilast läbinud praktika 
eestikeelses keskkonnas, 

RE, ESF

Iganädalased konsultatsioonid Õpetajad, 
kutseõpetajad

Õpilastele on õpiabi 
kättesaadav

RE

Õpilaste ja lapsevanemate Õpetajad, Õpingute katkestamise RE



                                                                                               
 

nõustamine kutseõpetajad, 
tugispetsialistid

vähenemine

Õppematerjalide kaardistamine, uute 
materjalide koostamine

Õpetajad, 
kutseõpetajad

Õpetajate poolt koostatud 
õppematerjale kasutatakse 
õppetöös

RE

Õppekirjanduse valik, õppekohtade 
raamatukoguhoidjate koostöö

Raamatukoguhoid
jad, infokeskuse 
töötaja, 
erialajuhid, 
juhtõpetajad, 
õppejuhid

Õppekirjanduse kasutamine 
õppetöös. Raamatukogud on
varustatud kaasaegse 
õppevaraga.

RE

Mooduli lõpus õpilastele e-küsitluste
korraldamine

Õppejuhid, 
kvaliteedijuht, IT 
juht 

Õpilaste ettepanekute 
analüüsimine, õppetegevuse
parendamine

RE

Õpilaste teavitamine 
kutsekvalifikatsioonieksami, 
erialaeksami eesti keeles sooritamise 
võimalustest, eksamite läbiviimine

Õpetajad, 
kutseõpetajad

Eesti keeles 
kutsekvalifikatsioonieksami,
erialaeksami sooritajate 
arvu tõus 

RE

Proovieksami läbiviimine Õppedirektor, 
õppejuhid

Eksamikorraldus vastavalt 
nõuetele

RE

Eesti keel teise keelena riigieksami 
sooritamine B2 tasemel

Eesti keele 
õpetajad

B2 tasemel eksami 
sooritanute osakaal 
suureneb (aastaks 2020. 
kuni 25%)

RE

Riiklike tähtpäevade tähistamine, 
kooliüleste eestikeelsete ürituste ja 
võistluste korraldamine, õppereiside 
läbiviimine

Huvijuhid, 
õpetajad

Õpilaste eesti keele oskuse 
paranemine

RE, OV

Parimate õpilaste preemiareis Kutseõpetajad, 
huvijuhid

Parimate tulemustega eesti 
õppekeeles õppijad on 
tunnustatud

RE, OV

Lõpetajate küsitluste korraldamine 
(veebruar, juuni)

Kvaliteedijuht Lõpetajate ettepanekute 
analüüsimine, 
parendustegevuste 
kavandamine, rakendamise 
seire

RE

Aasta õpetaja valimine, 
nominatsioon - eesti keeles õpetavad 
õpetajad

Õppedirektor, 
õppejuhid

Vene õppekeelega gruppides
eesti keeles õpetavad 
õpetajad on tunnustatud

RE, OV

Eesti õppekeelele ülemineku 
tegevuskava täitmise analüüs, 
aruande koostamine, järgmise 
eelarveaasta tegevuste täpsustamine 

Õppedirektor, 
õppejuhid

Aruanne on igal aastal HTM
tähtajaks esitatud

RE
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