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Lähteülesanne 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool, kutsehariduskeskus, IVKHK) 

kommunikatsioonistrateegia esmane eesmärk on aidata kaasa kooli strateegiliste eesmärkide 

saavutamisele, andes nõuandeid kommunikatsioonitegevusteks. Kooli eesmärkide saavutamiseks peab 

suhtluse aspekte arvestama kõikide valdkondade otsuste tegemise juures. 

Kommunikatsioonistrateegia sõnastab kaheks õppeaastaks (2017-2019) Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

eesmärgid, kaardistab sihtrühmad ja sõnumid ning kommunikatsioonikanalid, mille kaudu sihtrühmadeni 

jõuda. Strateegia on eelkõige abivahend, mis aitab püstitada ülesandeid teavituskampaaniate ja teiste 

süsteemsete  kommunikatsioonitegevuste planeerimisel.   

Kommunikatsioonistrateegia annab raamistiku detailsema tegevusplaani koostamiseks.  Detailsema, 

täpsemate perioodide ja tähtaegadega, tegevusplaani koostab koolis kommunikatsiooni- ja 

turundustegevustega tegelev töötaja, kes kujundab seda vastavalt kooli ressurssidele ja aktuaalsetele 

teemadele.  

Metoodiline lähenemine 

Kommunikatsioonistrateegia koostamiseks tutvus Alfa Omega Communications (AOC) Ida-Virumaa 

Kutsehariduskusega esmalt kõrvaltvaataja pilgu läbi – informatsiooni otsiti tavatarbijatele kättesaadavast 

tasuta online meediast, sotsiaalmeediast ning kodulehekülgedelt. Leitud informatsiooni põhjal koostati 

ülevaatlik analüüs, mis sisaldab kokkuvõtteid meediamonitooringust, kooli kolme õppekoha 

kodulehekülgede testimisest ning sotsiaalmeedia kanalitest. 

Pärast välisanalüüsi toimusid kohtumised kooli meeskonnaga, mille käigus kaardistati kooli senised 

kommunikatsioonitegevused ning tulevased eesmärgid. Üheskoos koostati SWOT analüüs, milles toodi 

välja  kooli senised tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Samuti sõnastati kooli konkreetsemaid ootusi 

kommunikatsioonistrateegia osas.  

Dokumenti koostades võeti arvesse kooli eripärasid, personali soove erinevate teemade fokuseerimiseks 

ning olemasolevate ressursside kasutamise võimalusi.  

 

 



 

 

Eeldused 

Kommunikatsioonistrateegia koostamisel eeldati, et kutsehariduse üldise maine tõstmisega tegeleb 

järgmisel kahel aastal läbi oma asutuste ka Eesti riik. Käesolev kommunikatsioonistrateegia keskendub 

konkreetselt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse jaoks oluliste teemade käsitlemisele – sealhulgas kooli 

kohta teadlikkuse tõstmisele, kooli maine parandamisele ja sealsete õppimisvõimaluste vastu huvi 

äratamisele ning ei pretendeeri kogu kutseõppehariduse populariseerimisele Eestis. 

Kommunikatsioonitegevuste detailsema planeerimisega tegelevad  koolis vastava valdkonna eest 

vastutavad inimesed, kelle jaoks on käesolev dokument eelkõige raamistiku, soovituste ja ideede 

andmiseks.  Detailsed tegevusplaanid koostatakse koolisiseselt lühemateks ajaperioodideks, võttes arvesse 

ressursse ja aktuaalseid teemasid.  

  



 

 

SWOT 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Koolil on kõigis kolmes õppekohas 

nüüdisaegne õppe- ja tehniline baas 

• Koolil on väga lai erialade valik (sh 

unikaalsete - nt keemia- ja mäeerialad) 

• Kool on maakonna suurettevõtete ja 

organisatsioonide jaoks hea ja usaldusväärne 

partner 

• Ida-Virumaa suurettevõtted pakuvad 

lõpetajatele praktika- ja töövõimalusi 

• Kooli kolm õppehoonet asuvad kolmes 

maakonna suuremas linnas 

• Koolil (kolmel kooli eelkäijal) on pikaaegne 

kogemus kutseharidusmaastikul 

• Kool pakub õpilastele võimalust õppida vene 

keeles 

• Kooli õpilased saavutavad üleriigilistel 

kutsevõistlustel häid tulemusi 

• Akrediteeritud õppekavarühmad 

• Koolil on head sidemed kutsekoolidega 

välismaal ning laiapõhine rahvusvaheline 

koostöö 

• Koolil on väljakujunud traditsioonid (sh 

üritused) 

• Kõrge kutsekvalifikatsioonieksamite 

sooritamise protsent 

• Professionaalsed, missioonitundega ja 

entusiastlikud õpetajad 

 

 

• Kool põrkub tihti sellega, et nii kutsehariduse 

kui Ida-Virumaa maine on elanikkonna hulgas 

madal 

• Koolil on väga vähe eestikeelset õpet 

• Vähene eesti keele oskus töötajate, õpetajate 

hulgas (ka õpilaste hulgas) 

• Kolme kooli erinevad 

organisatsioonikultuurid, ühinemisprotsess 

kestab 

• Isoleeritus (vähene riigikeeleoskus raskendab 

suhtlemist kolleegidega mujal Eestis) 

• Õpetajate keskmine vanus on IVKHK-s kõrge 

• Õpilaste madal riigikeele ja inglise keele oskus 

pärsib rahvusvahelist koostööd ja kitsendab 

lõpetajate karjäärivõimalusi. 

• Õpilaste motivatsioonipuudus tähendab üsna 

suurt väljalangevust 



 

 

VÕIMALUSED OHUD 

• Olla maakonna suurim ja usaldusväärseim 

koolitaja ja partner 

• Õppida kolme kooli kogemustest, 

õnnestumistest ja ebaõnnestumistest 

• Innovatsiooniks, nii tehnilises mõttes kui 

õppeprotsessis 

• Venemaa naabruse võimalused (ettevõtlus, 

kaubandus, õppimine, kultuur) 

• Ida-Virumaa maine parandamine Eestis 

• Võimalus õpetada teise emakeelega õpilasi (sh 

ukrainlasi, grusiine jmt) 

• Võimalus õpetada eesti emakeelega õpilastele 

mujalt head vene keelt 

• Perspektiivikate tulevikku vaatavate erialade 

väljatöötamine. 

• Tihedam koostöö tööandjatega, töökohapõhise 

õppe laiendamine.  

• Rahvusvahelise koostöö arendamine õpilaste ja 

õpetajate praktika- ning tööjõuvahetuse 

eesmärgil. 

• Täiend- ja ümberõppesse  

õppima asujate arvu suurenemine. 

• Õpilaste arvu vähenemine (demograafiline 

protsess) 

• Üldhariduskoolide lõpetajad võivad valida 

kooli Tartus või Tallinnas 

• Kõrge õpetajate keskmine vanus  

• Erialaõpetajate puudus, erialaspetsialiste on 

väga raske leida 

• Võimalus, et osa piirkondlikke ettevõtteid 

lõpetab tegevuse, mis piirab õppijate tööle 

rakendumise võimalusi  

• Töökohtade vähenemine tööturul ja tihenev 

konkurents  

 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunikatsioonistrateegia eesmärgid 

Ida-Viru maakonna kolm kutsekooli ühendati 01.09.2016, koostamisel on ühendatud kooli arengukava 

2017-2022, lepitakse kokku kooli strateegilised eesmärgid. 

Kommunikatsioonistrateegia on loodud pidades silmas koolide ühendamisega tekkinud vajadust teavitada 

üldsust ühendkoolist ning personali ootusi, mis selgusid kooli ja AOC meeskonna esimesel kohtumisel.  

 

Kooli peamised ootused kommunikatsioonistrateegia osas on:  

- Saada soovitusi kommunikatsioonitegevusteks, mis oleksid võimalikult kuluefektiivsed 

- Lihtsate ja sihtrühmadele sobivate kommunikatsioonisõnumite loomine 

- Saada soovitusi, kuidas luua kolmest õppeasutusest üks tervik 

- Kooli mainekujunduse toetamine ja tuntuse suurendamine 

 

Strateegia keskendub eelkõige sõnumitele ning sihtrühmadele. Lisaks klassikalistele 

kommunikatsioonisõnumitele ja nende levitamisele on dokumendis kirjeldatud erinevaid viise, kuidas 

reklaamida kutseõppeasutust ja selles õpetatavaid erialasid tänapäevastes infokanalites. 

 

Lisaks pakuvad IVKHK kommunikatsioonistrateegias ning sellele lisatud tegevusplaanis kajastatud ideed, 

lahendused ja ettepanekud koolile variante, kuidas varajases faasis kaasata üldhariduskoolide õpilasi 

IVKHK tegevustesse, kuidas hoida huvi ja koostööd üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste vahel.  

 

Käesolevas dokumendis sisalduvad ideed ja ettepanekud pakuvad välja võimalikke variante, kuidas teha 

aktiivset ja tulemuslikku koostööd ettevõtetega praktika ja õpipoisiõppe õppevormi rakendamisel. Kooli 

tegevusplaanis on ka üldhariduskoolide õpetajatele ja lapsevanematele suunatud tegevusi, et parandada 

nende hulgas kutseõppe mainet, eesmärgiga tõsta kutsehariduse mainet laiema avalikkuse hulgas.  

Sihtrühmad ja kanalid 

Peamisteks väliskommunikatsiooni sihtrühmadeks on haridust omandavad õpilased, lapsevanemad, 

täiskasvanud õppurid (sh 45+ vanuses erineva kogemusega ümberõppijad, lapsevanemad), 

üldhariduskoolide õpetajad, tööandjad ja koostööpartnerid ning laiem avalikkus.  

 

Peamisteks sisekommunikatsiooni sihtrühmadeks on IVKHK-s õppijad (sh ka töökohapõhised õppijad), 

õpetajad ning muu kooli personal, kooli vilistlased.  

 



 

 

Käesolevas kommunikatsioonistrateegias on sihtrühmade tegevustes välja toodud, kuidas püsida aktiivselt 

oma sõnumitega sihtrühma infovoos ja -väljas. Samuti on kirjeldatud (kooli jaoks) uudseid tegevusi, mida 

kasutada oma eesmärkide paremaks saavutamiseks. 

 

Kooli kommunikatsioonitegevuste raskuskese peaks asetuma pigem digikanalitesse (ja traditsioonilise 

meedia digikanalitesse), sest seal veedavad inimesed ühe rohkem ja rohkem aega. Erinevate sihtgruppide 

all kirjeldatud tegevused aitavad täiendavalt kaasa ka teiste sihtgruppide kõnetamisel.  

 

Välised sihtrühmad 

Haridust omandavad õpilased 

IVKHK õpilaskonnale on iseloomulik, et valdav enamus kooli astujatest on Ida-Virumaalt pärit ja seal 

elavad noored ning erinevas vanuses õppijad. Kuigi kooli jaoks on kahtlemata vajalik teha pingutusi ka 

selle nimel, et IVKHK oleks tuntud kutsekool ka väljaspool maakonnapiire, siis oma 

kommunikatsioonitegevusi planeerides on üheks oluliseks sihtrühmaks Ida-Virumaal põhikooli ja 

keskkooli lõpetavad noored. Kool korraldab juba järjepidavalt töötubasid ja koolitusi, et kaasata 

üldhariduskoolide õpilasi ja lasteaedade lapsi võimalikult varakult oma tegevustesse.  

 

Selles vanuses noori iseloomustab täiskasvanud elanikkonnast küllaltki erinev meediatarbimise harjumus, 

mis kaldub selgelt online ja sotsiaalmeedia poole. Sellest on kommunikatsioonistrateegia koostajad 

lähtunud ka sellele sihtrühmale sobilikke kanaleid ja tegevusi planeerides.  

 

Samas ei tasu alahinnata ka mõju, mida avaldavad tutvusringkonnad ja lähedaste väärtushinnangud ja 

hoiakud. Nii noorte kui nende lähikondsete kõnetamisel tasub seega rõhutada kindlust, mida IVKHK 

haridus pakub ning haridustee jätkumise võimalikkust ka pärast kutse omandamist.  

 

Sõnumid:  

- Kindel kutse tähendab, et sul on kiiresti muutuval tööturul lööki 

- Meil saad põneva ameti selgeks kiiresti, see kindlustab sinu tuleviku 

- Oleme suur ja kaasaegne kool, leiad siit just sulle sobiva ala 

- Kindel kutse aitab kiiresti saada jalad alla ja iseseisvaks  

- Kutseharidusega saad ka hiljem soovi korral alati haridusteed jätkata 

 

Toetavad sõnumid:  

- Üks kool kolmes linnas - meil on kaasaegsed õppetingimused ja lai erialade valik 



 

 

- Vaatame tulevikku - õpetame just seda, mida sinu tulevane tööandja otsib 

- Sul tekib võimalus näha erinevaid tööandjaid juba õpingute ajal - teeme koostööd enam kui 700 

ettevõttega 

- Kutse omandanul on lihtsam leida tööd, toetamaks oma edasisi õpinguid 

- Sinu õpingud on põnevad - pakume võimalust osaleda paljudes projektides, külastada 

erialamesse Eestis ja välismaal ning sooritada praktika välismaal  

- Meie koolielu on põnev - õppetöö kõrval saad valida ka erinevate huviringide vahel 

 

Sloganid/ Reklaamlaused 

- Avame ukse maailma! 

- Kindel samm tulevikku 

- IVKHK – võimaluste kool 

- Hea haridus, kodu lähedal  

- Tänapäevane kutseharidus Ida-Viru maakonnas 

- Vali oma tee! 

 

Kanalid 

- Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram, tulevikus ka Vkontakte, Youtube) 

- Suuremad online meedia portaalid (sh Delfi Noorte Hääl) 

- Otsekontaktid üldhariduskoolide õpilastega nende koolis 

 

Tegevused 

Ühtse üldmulje loomine (kodulehekülg, visuaalne identiteet, sõnumid) 

Üheks parimaks infokanaliks kooli kohta on korralik kodulehekülg. Ühtse kodulehekülje loomine on koolil 

juba plaanis, sellealaseid tähelepanekuid leidub varem saadetud välisanalüüsis. Oluline on, et 

kodulehekülje loomisel viidaks läbi ka testimine nii väliste kui siseste sihtrühmadega, selgitamaks välja 

arendatava lehekülje tugevusi ja nõrkusi. Tähelepanu tuleb pöörata visuaalsele materjalile ja tekstide 

atraktiivsele presenteerimisele, sest tänapäeval on internetikasutaja tähelepanuvõime lühike ja hüplik. 

Lisaks visuaalsele ühtlustamisele peab kool õppekohtade üleselt edastama samu põhisõnumeid, mida 

laiendatakse vastavalt õppekohtade erialadele.  

 

Läbiv eesti- ja venekeelsus sotsiaalmeedias 

Kool peaks otsustama, kas sotsiaalmeediakanalid on ühes keeles või kakskeelsed. Kakskeelsuse kasuks 

otsustamisel peaks kasutama kahte keelt järjepidevalt ja läbivalt (postitused ja pealkirjad on nii eesti kui 

vene keeles). 

 



 

 

Ulatuslikum kaasamine sotsiaalmeedias 

Jõudmaks läbi sotsiaalmeediakanalite potentsiaalsete õppima tulijateni, tasub praeguseid Facebooki lehe 

jälgijaid rohkem kaasata. Selleks sobivad näiteks Facebooki postituste all hääletamised (näiteks õpilastööde 

konkursi puhul, kus võitja valitakse selle järgi, millist emotsiooni-nuppu lehe jälgijad enim vajutavad), 

jagamismängud (näiteks: jaga koka eriala kuulutust/plakatit ja märgi kommentaaridesse, kes sinu sõpradest 

võiks seda eriala õppima tulla). 

 

Lühivideod sotsiaalmeedias 

Koolielu kajastavaid olemasolevaid pikemaid videofaile (Narva ja Sillamäe telesaated) saaks edukalt 

monteerida lühemaks, et need oleksid sotsiaalmeedias atraktiivsemad. Samuti võiks videote töötlemisel 

pidada silmas, et videost oleks võimalik aru saada ka siis kui heli ei mängi. See tähendab, et videotele võiks 

lisada infograafikat/tiitreid/fakte. Eeskujuks võib võtta välismaiste uudistekanalite sotsiaalmeedias 

jagatavat sisu.  

 

Laialtlevinud trendide jälgimine ja kasutamine 

Näiteks kui sotsiaalmeedias hakkab levima mõni trend nagu nt jää-ämbri või mannekeeni väljakutse, võiks 

sellega kaasa minna. Trendiga kaasa minnes võiks aga alati proovida leida mõnd huvitavat aspekti või 

lisandväärtust, mis teeks video/pildi/tegevuse veelgi huvitavamaks/naljakamaks. Trendide kaardistamise ja 

postituste tegemise võiks usaldada multimeedia õpperühmade õpilastele.  

 

Traditsiooniliste formaatide kujundamine Facebookis 

Järjepidevat kommunikatsiooni saab Facebookis teha korduvate postituste/formaatidega. Üks võimalik 

formaat võiks olla “Saage tuttavaks”. Korra nädalas või paari nädala tagant võiks postitada Facebooki pildi 

mõnest õpetajast, töötajast või õpilasest ning tutvustada tema põnevat tausta, tegemisi, eriala. Teiseks 

järjepidevalt kasutatavaks formaadiks võiksid olla lühikesed (kuni minut) videopostitused, kus õpilaste 

käest küsitakse, miks nad otsustasid just seda eriala õppida (tinglikud pealkirjad “Miks ma õpin 

kokaks/tisleriks”).  

 

Sisu loomine instagrami 

Instagrami formaat sobib IVKHK-le hästi, kuna seda kasutavad laialdaselt nii eesti- kui vene emakeelega 

õpilased. Instagrami atraktiivse sisu loomine aitab potentsiaalsetel õpilastel juba enne kooli astumist 

koolielusse sisse elada. Instagrami sisu loomisesse saab kaasata õpilasi (sh multimeedia õpperühmi). Võib 

kaaluda formaati, kus kooli Instagrami konto antakse näiteks nädalaks kasutada mõnele õpilasele, õpetajale 

või õpperühmale. See aitab kooli mitme tahu alt näidata ning õpilasi kooli kommunikatsiooni- ja 

turundustegevustesse rohkem kaasata.  

 

Tasuline reklaam sotsiaalmeedias 



 

 

Õige sihtgrupini saab läbi sotsiaalmeedia (nii Facebooki kui Instagrami) jõuda ka tasustatud postitustega, 

mis on üsna kuluefektiivsed ning kergesti tellitavad. Üks võimalus noori kõnetada, on postitada 

vastuvõtuperioodi eel ning selle ajal erinevaid õppekavu tutvustavaid plakateid.  

 

Õpilaste kogemuslood online meedias 

Oma õpilaste hulgas võiks leida huvitavaid ja hea sulega noori, kes võiksid (võimalusel ka õppetöö käigus) 

kirjutada arvamusloo, miks nad otsustasid just seda eriala õppima tulla. Uudisväärtuslikuks saab selle loo 

muuta, kui õpilased ka kirjeldavad, mida arvasid kutseõppest nende lähedased või tuttavad. Selline lugu 

sobib hästi nii kooli kodulehele, piirkondlikku online meediasse kui näiteks Delfi Noorte Häälde.  

 

Külaskäigud üldhariduskoolides koos vilistlastega 

Käies üldhariduskoolides tegemas külalistunde või IVKHK õppimisvõimalusi tutvustamas, tasub nendele 

kohtumistele kutsuda ka edukaid ja oma õpitud erialal töötavaid vilistlasi. Selline isiklik kontakt tõstab 

tõenäosust, et üldhariduskoolide õpilased otsustavad astuda IVKHK-sse.  

 

Koostöö koolilehtede, -blogide ja raadiotega 

IVKHK-l tasub kaardistada Ida-Virumaa üldhariduskoolides välja antav koolimeedia (ajalehed, blogid, 

raadio- või telesaated). Vajadusel saab nõu küsida koolimeedia konkursse korraldavalt Noorte 

Meediaklubilt. Koolimeedia väljaannetesse saab pakkuda lugusid IVKHK õppevõimalustest ning 

persoonilugusid üldhariduskoolide endistest õpilastest, kes on otsustanud õppima asuda IVKHK-s.  

 

Otsesuhtlus üldhariduskoolide õpilastega 

Üldhariduskoolides tasub võimalikult tihti läbi viia IVKHK külalistunde ja töötubasid. Samuti korraldada 

IVKHK erinevates õppekohtades avatud uste päevi üldhariduskoolide õpilastele,  õpetajatele ja 

lapsevanematele. 

 

Lapsevanemad  

Lastevanemate meediatarbimise harjumused erinevad selgelt noorte valikutest, kaldudes pigem 

traditsioonilise massimeedia poole (televisioon, raadio, ajalehed). Strateegia koostajad on seda arvestanud 

nii võimalike kanalite kui tegevuste kaardistamisel.  

 

Üheks suurimaks hirmuks, mis võib lapsevanemaid lapse edasise haridustee valikul mõjutada, on 

valearusaam, et kutseharidus välistab edasised õpingud ning sulgeb haridusteel uksi. Sõnumit, et nii see ei 

ole, tasub igal võimalusel levitada.  

 



 

 

Sõnumid:  

- Kindel kutse on lapsele hüppelauaks iseseisvasse ellu  

- Käime pidevalt ajaga kaasas ja jälgime hoolega tööturu vajadusi 

- Meil on kiiresti arenev kool - pakume kaasaegseid õppe- ja elutingimusi 

- Kutseharidus avab uksi - sellega saab minna tööle või edasi õppida, või mõlemat 

- Lähtume õpilaste vajadustest ja toetame kogu õppe vältel 

- Toeta last tema valikutes, julgusta teda õppima seda, mis talle meeldib 

 

Toetavad sõnumid: 

- Ootame õppima nii kohalikke kui kaugelt tulijaid. Pakume majutust, võimalusi sportimiseks ja 

huvitegevusi 

- Meil on enam kui 700 koostööpartnerit, kelle seast tubli õppija leiab omale kindlasti tööandja 

- Õppimine on tasuta, õpingute vältel saab taotleda erinevaid toetusi 

- Meie õpilased käivad õppereisidel nii Eestis kui välismaal 

- Astu ka Sina koolipinki! Töökohapõhine õpe on praktiline ja tasuv! 

 

Kanalid  

- Uudiskiri 

- Koduleht 

- Otsesuhtlus 

- Kohalik, maakondlik meedia  

- Üleriigilised traditsioonilised meediakanalid (nt Raadio 4, venekeelne Delfi, Sky Radio, ETV+ jt) 

 

Tegevused 

 

Uudised 

Uudiste kirjutamisel avaldada need oma koduleheküljel kolmes keeles – eesti, vene ja inglise.  

 

Uudiskiri 

Korra kuus või iga mõne kuu tagant välja antav digitaalne uudiskiri on hea viis jõudmaks oma sõnumitega 

nii lastevanemate kui mitme teise sihtgrupini. Uudiskirja valmistamisse tasuks kaasata multimeediat 

õppivad õpilasi. Arvestades ka sellega, et lapsevanemad on ka potentsiaalsed õppima tulijad, on uudiskirja 

abil võimalik äratada neis huvi IVKHK õpetatavate erialade vastu.  

 

Õpilaste ja vilistlaste kogemuslood 



 

 

Nii õpilaste kui vilistlaste kirjutatavaid kogemuslugusid tasub pakkuda lisaks üleriigilise levikuga online 

meediale ka kindlasti kohalike meediakanalitele (sh kohalikud ajalehed), seda nii eesti kui vene keeles.  

 

Kutsehariduse seisu tutvustav saade 

Üleriigilise levikuga venekeelses meedias on võimalus levitada kutsehariduse seisu tutvustava saadet või 

saatesarja. Selleks sobivad hästi raadio- ning televisiooni formaat, IVKHK kõneisik osaleks 

diskussioonisaadetes ning saaks tutvustada kooli õppimisvõimalusi. Sellisest diskussioonisaatest võiksid 

olla huvitatud Raadio 4 (millega on varem juba head koostööd tehtud) ja Sky Radio, kuid ka näiteks ETV+ 

(saade “Narodu Važno”).  

 

Raadiointervjuu vilistlasega 

Põneva elukäiguga vilistlast võiks kokkuleppel pakkuda kõnelema ühte mitmest raadiosaatest (nt Raadio 

4), kus tehakse päevase ajavööndi persoonisaateid. Kindlasti on vilistlasel sel juhul võimalik tutvustada 

kooli õppevõimalusi.  

 

Täiskasvanud õppima tulijad 

Erinevalt lapsevanematest ei pruugi potentsiaalsed täiskasvanud õppurid (sh vanuses 45+ ümberõppijad 

ning erinevas vanuses õpinguid katkestanud ametialase ettevalmistuseta elanikud) haridustee jätkamise 

valikut tehes ise aktiivselt infot õppimisvõimaluste kohta otsida. Seega tasub seda sihtgruppi tabada püüdes 

ja kõnetades lähtuda noortest traditsioonilisemate meediatarbimise harjumustega (kanalite valik) ning 

traditsioonilise turundustegevuse olulisusega (sh trükised, välireklaam). 

 

Valikut tehes võivad täiskasvanud olla noortest pragmaatilisemad, hinnata kõrgemalt õpingute 

kuluefektiivsust ja edasist töökoha leidmise perspektiivi. Täiskasvanutele tuleb kindlasti rääkida just 

töökohapõhist/õpipoisiõppe õppimisvõimalustest.  Sellega tasub arvestada täiskasvanutele suunatud 

sõnumite valimisel ja seadmisel. 

 

Sõnumid:  

- Meil saad õppida praktilisi oskusi. Neid, mida tööandjad sinult ootavad.  

- Uue ameti õppimiseks ei ole kunagi liiga hilja.  

- Kindel kutse on hea viis leida endale uus töö ja tõsta enda väärtust tööturul. 

- Oleme paindlikud - saad õppida nii, nagu sulle parasjagu sobib, ka töö kõrvalt või tööpostil 

töökohapõhises/õpipoisi õppes. 

- Kutseharidus annab võimaluse kokku tuua töö ja hobi - tegeleda sellega, mis sulle kõige rohkem 

meeldib. 

 



 

 

Toetavad sõnumid: 

- Oleme suur kool, kolmes linnas pakutavad kaasaegsed õppevõimalused annavad sulle võimaluse 

leida endale sobivaim 

- Õppimiseks ei ole kunagi liiga hilja, üle 35 protsendi meie õppijatest on vanemad kui 25 eluaastat 

- Pärast õpinguid on sul lihtsam alustada ettevõtlusega õpitud erialal 

 

Sloganid 

- Õpi end tööle! 

- Panusta oma aega tuleviku kindlustamiseks! 

- Õpi iseenda tööandjaks! 

 

Kanalid  

- Uudiskiri 

- Koduleht 

- Kohalik, maakondlik meedia  

- Üleriigilised traditsioonilised meediakanalid (nt Raadio 4, venekeelne Delfi, Sky Radio, ETV+ jt) 

- Üleriigilise levikuga online kanalid  

- Turundustegevus, trükised ja välireklaam 

 

Tegevused 

Uudiskiri 

Kui IVKHK osaleb messidel, kohalikel üritustel jm avalikel sündmustel, tasub selle käigus koguda 

võimalikult paljude huvitatute e-maili aadresse, saatmaks neile hiljem uudiskirju ja hoidmaks neid kursis 

kooli poolt pakutavate täiendõppekoolitustega. Uudiskirju tasub kindlasti saata ka juba õppivatele 

täiskasvanutele ning vilistlastele, julgustamaks neid soovi korral hiljem tagasi kooli tulema, uut kutset 

omandama.  

 

Kogemusartikkel kesk- ja kohalikus meedias 

Eakaid õppijaid või vilistlasi tasub julgustada oma mõtteid ja kogemusi arvamusartikli vormis kirja 

panema. Artikkel 75-aastaselt kondiitrieriala lõpetajalt tingliku pealkirjaga “Avastasin, et õppida pole 

kunagi liiga hilja” sobib seejuures pakkumiseks nii üleriigilistesse online meedia kanalitesse (nt Delfi 

Rahva Hääl/Ja žurnalist, Postimehe arvamusportaal) kui kohalikesse ajalehtedes, nii eesti kui vene keeles. 

Sellised kogemusel põhinevad artiklid julgustavad ka vanemaid inimesi kooliga kontakti looma. 

  

Reklaamivõrgustikud/makstud reklaam sotsiaalmeedias  



 

 

Kool peaks aeg-ajalt panustama sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram) ja reklaamivõrgustikes 

(Google Ads) reklaamide ostmisele. Need on head kanalid, mille kaudu saada palju kontakte. 

Lisaks tuleks kooli kodulehele sisse panna Pixel kood ja Google Analytics kood, et lehel käivat 

liiklust paremini jälgida ning kasutada sealt saadavaid andmeid kooli reklaamimiseks. 

 

Traditsiooniline turundustegevus  

Täiskasvanuid saab efektiivselt tabada ka traditsioonilise turundustegevusega, näiteks 

linnaüritustel ja messidel ning avatud uste päeval trükiseid jagades, tehes välireklaami ning ostes 

reklaampinda kohalikes ajalehtedes.  

 

Õpipoisiõppe reklaamimine 

IVKHK teeb edukat koostööd õpipoisi- ehk töökohapõhise õppe osas maakonna paljude 

ettevõtetega alates 2008.aastast. Sellega pakub kool tööandjatele võimalust koolitada endale 

vajalikke uusi töötajaid või koolitada juba töötavaid inimesi, kellel puudub vajalik erialane 

väljaõpe. Selleks, et tõsta inimeste teadlikkust sellise õppevormi olemasolust, julgustada õppida 

soovijaid ning kaasata senisest enam koostööpartnereid, tasub jätkata õpipoisiõppe tutvustamisega 

avalikkusele. 

Üheks võimaluseks, kuidas tõsta avalikkuse teadlikkust, on teha teemapakkumisi ajakirjanduslike 

artiklite tegemiseks sobivatele meediakanalitele. Võimalikud kanalid ja teemapüstitused: 

• Raadio 4 - “Mis ja kelle jaoks on õpipoisiõpe” - päevased diskussioonisaated külalistega, kaasata 

kindlasti partnerettevõtete esindajad.  

• rus.postimees, Vecherka, rus.delfi - kogemusartikkel õppurilt, “Miks ma otsustasin 

töökohapõhise õppe kasuks?”  

• rus.postimees, Vecherka, rus.delfi - arvamuslugu IVKHK direktorilt, töötajalt, “Töökohapõhine 

õpe - kutsehariduse tulevik?” 

• ETV+ hommikuprogramm - stuudios üks õppur, kooli ja ettevõtte esindaja, “Mis on õpipoisiõpe 

ja kellele see sobib?” 

 

Õpipoisiõppe reklaamimine kodulehel 

Kuna hetkel on IVKHK-l kolm eraldiseisvat kodulehte (õppekohtadel oma leheküljed), tasub uut 

ja ühist kodulehte luues kaaluda ka töökohapõhise õppe ulatuslikumat esiletoomist, võimalusel 

teemana otselingina kodulehe ülaribale. See on eelkõige oluline ettevõtetele, kes ei ole veel 

kooliga koostöös töökohapõhist õpet rakendanud.  

 



 

 

Kuna õpipoisiõpe ei ole avalikkuse seas kuigi tuntud õppevorm, tasub õppe leheküljel võtta 

lühidalt ja lihtsalt (nt “Mis?”, “Kellele?”, “Miks?” ja “Kuidas?”) vormis kokku, millega on tegu. 

Samuti tasub alamlehel kajastada juba toimivaid koostööprojekte ettevõtetega ning jagada 

õpipoisiõppest rääkivaid meediakajastusi. Lehele tasub lisada ka võimaluse (call to action nupp) 

ja üleskutse võtta ühendust, kui mõni ettevõte näeb õpipoisiõppes võimalust ja vajadust.  

 

Tööandjad ja ettevõtjad 

Kuna IVKHK teeb koostööd üle seitsmesaja ettevõtte ja teiste partneritega, on oluline nendega suheldes 

alati välja tuua tõsiasja, et koostööst võidavad mõlemad osapooled - nii kool kui ka tööandja. Arvestades, 

et paljud IVKHK koostööpartnerid on Ida-Virumaa suurettevõtted, on ka nende jaoks oluline, et mida enam 

panustatakse kooliga koostöö tegemisele, seda kvalifitseeritud on ettevõtte homne töötaja. Regulaarne 

infovahetus ning otsesuhtlus tööandjate ja partneritega on oluline ka IVKHK jaoks, see aitab kaasa 

õppekavade kaasajastamisele ning õppekorralduse paremale planeerimisele.   

 

Sõnumid: 
- Praktikantide seast saad valida endale hea töötaja 

- Koostöö IVKHK-ga tähendab, et sul on piisavalt kvalifitseeritud töötajaid ka tulevikus 

- Hea haridusega töötaja arendab tulevikus sinu ettevõtet 

 

Toetavad sõnumid:  
- Jälgime hoolega, et meie õpe oleks kooskõlas tööturu vajadustega 

- Oleme kaasaegsete õppevõimalustega kiiresti arenev kool, meie lõpetajad on uuendusmeelsed 

töötajad 

- Teeme juba edukalt koostööd enam kui 700 organisatsiooniga 

 

Kanalid 
- Uudiskiri 

- Otsesuhtlus 

 

Tegevused 

Uudiskiri 

Uudiskirja saatmine koostööpartneritele tõstab nende teadlikkust kooli poolt pakutavast õppest. 

Koostööpartneritega suheldes tasub ka uurida, kas neil on selliseid sise- või infoliste, kuhu võiks IVKHK 

uudiskirja saata.  

 

Tagasi kooli 



 

 

“Tagasi kooli” programmi raames tasub kutsuda võimalikult tihti ettevõtjaid ja teisi koostööpartnereid 

rääkima koolitunnis oma erialast läbi isikliku kogemuse. Ühelt poolt tõstab see koostööpartnerite 

teadlikkust IVKHK-s pakutava õppe kohta, teisalt annab see ka õpilastele võimaluse saada ülevaadet, mida 

neilt tööturul oodatakse.  

 

Ühine teemapakkumine üleriigilise levikuga väljaannetele 

Koostöös ettevõtjatega tasuks teha teemapakkumine mõnele üleriigilise levikuga venekeelsele 

meediaväljaandele (nt Raadio 4, ETV+, Sky Radio). Tinglik teema “Olukorrast ja tulevikust Ida-Virumaa 

hariduses”. Formaadiks diskussioonisaade, laua ümber ettevõtja, IVKHK esindaja, kooli omaniku 

esindaja,TÜ Narva Kolledži esindaja, lapsevanem.  

 

Üldhariduskoolide õpetajad ja karjäärinõustajad 

Suurendamaks tõenäosust, et põhikooli või keskkooli lõpetav noor kaaluks edasisi õpinguid ning IVKHK-

sse astumist, on oluline, et üldhariduskoolide (eelkõige Ida-Virumaa üldhariduskoolide) õpetajad oleksid 

hästi informeeritud IVKHK õppimisvõimalustest. Samuti tuleb teha sihipärast tööd vähendamaks nende 

õpetajate ja karjäärinõustajate umbusku kutseharidusse ning maandada põhjendamatuid hirme ja üldisemalt 

– parandada kutsehariduse mainet üldhariduskoolide õpetajate seas.  

 

Sõnumid:  

- Jälgime hoolega tööturu vajadusi, et meie õppijad oleksid homme kõrges hinnas 

- Õpetame välja hinnatud spetsialiste, kes leiavad erialase töö nii Ida-Virumaal kui soovi korral ka 

mujal 

- Et tänane noor oleks tulevikus tööturul hinnas, tuleb tal omada mitut haridust ja õppida kogu elu 

- Meie juures saadav kutse on hea ja kindel viis tööelu alustamiseks 

 

Toetavad sõnumid: 

- Oleme kaasaegsete õppevõimalustega kiiresti arenev kool, meie lõpetajad on tööturul hinnas 

- Pakume lisaks kvaliteetsele õppele ka majutust, sportimisvõimalusi, huvialategevusi 

- Tublidel õpilastel on võimalik saada õpingute ajal mitmeid toetusi 

- Meie õpilased saavutavad kõrgeid kohti kutsevõistlustel ja osalevad rahvusvahelistes projektides 

 

Kanalid 

- Otsesuhtlus 

- Uudiskiri 

- Rajaleidjaga koostöö 

 



 

 

Tegevused 

 
Uudiskiri 

IVKHK uudiskirja võiks saata kõigile Ida-Virumaa üldhariduskoolide klassijuhatajatele ja 

karjäärinõustajatele, soovi korral ka kõigile teistele õpetajatele. Uudiskirja abil on võimalik hoida neid 

kursis IVKHK õppe muudatuste ja arengutega, samuti kasutada uudiskirja, kutsumaks neid osalema avatud 

uste päevadel, seminaridel ja konverentsidel jmt.  

 

IVKHK konverents 

Koostöös tööandjatega korraldatav konverents kutseharidusest, selle tulevikust ja tööturu 

ootustest. Sellele konverentsile tasub kutsuda eelkõige just Ida-Virumaa üldhariduskoolide 

õpetajaid, suurendamaks nende teadlikkust kutseharidusest ning IVKHK õppevõimalustest.  

 

Õpetajate eksperdistaatuse kujundamine 

Täiskasvanud õppijatele on oluline, kes on neid praktiliselt juhendama hakkavad inimesed. Seega tasub 

IVKHK-l panustada kommunikatsiooniressurssi õpetajate tuntuse suurendamisele. Õpetajaid tasub 

tutvustada nii kooli kodulehel, uudiskirjas kui sotsiaalmeedias. Samas on teadliku ja sihikindla tegutsemise 

abil võimalik kujundada õpetajatest tuntud kõneisikud ka kohalikus meedias. Selleks tasub meedias 

kõneaineks tulnud suuremaid teemasid jälgides mõelda, kas mõni kooli õpetajatest võiks anda 

ajakirjanikule teema kohta ekspert-kommentaari. Vastastikuse huvi korral aitavad sellised 

ekspertkommentaarid või teemapakkumised hoida ka usalduslikku suhet kohalike 

ajakirjandusväljaannetega.  

 

Vilistlaste kogemuslood online meedias 

Sarnaselt õpilaste kogemuslugudele saab koostöös kooliõpilaste või kohalike väljaannetega luua kirjatükk 

või videolugu mõnel oma erialal töötaval kooli vilistlasel.  

 

Laiem avalikkus 

Arvestades, et kool on hiljuti läbinud ühinemisprotsessi, on laiema avalikkusega suheldes oluline enda 

positsioneerimine ühe koolina, mis pakub kolmes linnas kaasaegseid ja tööturul kõrges hinnas olevaid 

õppevõimalusi.  

 

Sõnumid: 

- Üks kool kolmes linnas - oleme kaasaegne ja tööturu vajadusi hoolega jälgiv kool 

- Oleme Ida-Eesti suurim kutseõppeasutus, meie lõpetajad on tööturul hinnatud spetsialistid 

- Teeme koostööd enam kui 700 ettevõttega, hoidmaks meie õpet kaasaegsena ning praktilisena 



 

 

 

Toetavad sõnumid:  

- Meie erialade valik on väga lai, õppima saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasilt, pakume 

õppimisvõimalusi ka baashariduseta ja erivajadustega õpilastele 

- Meie õpe on paindlik, leiame igaühele sobiva õppevormi 

- Meie õppekavade valik on lai, õppida saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasilt 

- Meie õpilased saavutavad kõrgeid kohti kutsevõistlustel ja osalevad rahvusvahelistes projektides 

 

Kanalid 

- Üleriigilise levikuga ajakirjandusväljaanded 

- Kohalikud, maakondlikud meediaväljaanded 

 

Tegevused 

 

Diskussiooni algatamine 

Meedias diskussiooni algatamine ja hoidmine teemal “Millist töötajat Ida-Virumaa vajab”. Seda 

on kasulik ajastada samale ajale, kui kool korraldab valdavalt õpetajatele suunatud konverentsi 

Ida-Virumaa tööturust ja kutseharidusest. Konverentsile on kasulik kutsuda kohalikke 

ajakirjanikke, kuid fookust laiendades ning leides enda kooli esindaja kõrvale teisi oma ala 

asjatundjatest kõneisikuid, on võimalik teha teemapakkumisi ka üleriigilisele meediale, näiteks 

Aktuaalsele kaamerale (mõlemas keeles), aga miks mitte ka ETV vestlus- ja 

diskussioonisaadetesse.  

 

Õpetajate kasutamine ekspert-kõneisikutena 

Teadliku ja sihikindla tegutsemise abil võimalik kujundada õpetajatest tuntud kõneisikud ka 

kohalikus meedias. Selleks tasub meedias kõneaineks tulnud suuremaid teemasid jälgides mõelda, 

kas mõni kooli õpetajatest võiks anda ajakirjanikule teema kohta ekspert-kommentaari. 

Vastastikuse huvi korral aitavad sellised ekspertkommentaarid või teemapakkumised hoida ka 

usalduslikku suhet kohalike ajakirjandusväljaannetega. Kuigi selline tegevus on kõige enam 

suunatud potentsiaalsele täiskasvanud õppijale ning lapsevanemale, siis aitab see ka luua ja hoida 

koolist positiivset kuvandit laiema avalikkuse hulgas.  

 

Rahvusvaheliste projektide kajastus kohalikus meedias 



 

 

Rahvusvahelistes projektides osaledes tasub otsida võimalusi nende kajastamiseks kohalikes 

ajakirjandusväljaannetes (nagu on seda tehtud õpirännete erilehes Põhjarannikus), kaasates 

võimalusel kohalikke ajakirjanikke. 

 

Reportaaž-lugude sari 

Tasub otsida võimalusi ja teha teemapakkumisi ajakirjanikele, kellele meeldib kirjutada 

reportaaže või raporteerida enda kui peaosaleja kogemusi ja teekonda (eksperimenteerida). 

Reportaaž-lugude sari, tingliku pealkirjaga “Proovime järele”, on projekt, kus IVKHK õpetajad 

püüavad ajakirjanikule ühe päeva jooksul teha selgeks nii palju kui võimalik ühe ameti kohta ning 

ajakirjanik saab selle töö keerukust ise järele proovida ja lugejatele ümber jutustada. Võimalikud 

koostööpartnerid: ETV+, kohalikud väljaanded.  

 

Sisesed sihtrühmad 

Kuna IVKHK näol on tegu hiljuti liidetud koolidega, peaks kooli õpilaste kõnetamisel panema eelkõige 

erinevatele koolisisestele tegevustele ja konkurssidele, mis võiksid aidata kaasa ühtse koolipere loomisele. 

Mõistagi on kool veidi keerukas olukorras – kolmes paigas asuvad õppekohad ei aita kaasa orgaanilisele 

ühtsustunde kujunemisele, seepärast peab leidma võimalusi, kuidas õpilased erinevate projektide raames 

puutepunkte leiaksid.  

Siseste sihtrühmade kõnetamiseks võiks kasutada eelkõige sotsiaalmeedia kanaleid, sest need on kõige 

vähem formaalsed ning annavad õpilastele võimaluse olla kaasatud.  

Siseuuring – meediakasutus 

Uuringu läbiviimine aitaks oluliselt kaasa kommunikatsioonitegevuste sihtide seadmisele ja kanalite 

valikutele. Õpilaste ja õpetajate käest tuleks uurida, millised on infokanalid, mida jälgitakse; milliseid 

kanaleid nad sooviksid jälgida/kust informatsiooni saada; kus näevad kooliga seotud inimesed 

kommunikatsiooni osas arenguvõimalusi; millised on infokanalid, mida nad jälgivad; kust tahaksid saada 

kooli kohta käivat infot. Samuti saaks seejuures läbi viia ideekorjet, mille raames kogutakse erinevaid ideid, 

et muuta koolielu paremaks.  Kas kasutatakse pigem Facebooki või Vkontakte, kas kasutatakse Instagrami? 

 

Luua Facebooki grupid 

Facebooki grupid on hea platvormi info kiireks edastamiseks. Seal saab tekkida omamoodi “turuplats,” kus 

õpilased saavad reklaamida erinevaid ettevõtmisi ning arendada ideid (näiteks virtuaaltrendidega 

kaasaminemist). Samuti on seal hea kuulutada erinevate huviringide tegevusi, võistlusi ja muud.  

 



 

 

Sotsiaalmeediasse sisu loomine  

Sotsiaalmeediasse (Facebook, Instagram jne) sisu 

loomisel tuleb silmas pidada, et konto (eriti Instagram) 

ei muutuks lihtsalt kuivade uudiste edastajaks. 

Sotsiaalmeedias otsivad inimesed eelkõige inimlikku 

kontakti, seepärast peab aeg-ajalt postitama soojema 

sisuga postitusi – näiteks seda, kuidas õpetaja Anne 

võttis kooli kaasa oma koera või kuidas Sergei 

värvipoti ümber ajas või suurepärase joonia samba 

tegi. 

 

Näite kommentaar: “Tänase päeva tippsündmus oli tõenäoliselt Rudolfi võiduring 2 korruse koridoris. 

Aitäh, õpetaja Anne, et oma karvapalli jagamisega koolipäeva rõõmu tõid” 

 

Seepärast võiks näiteks õpilasesinduse ja kooli 

aktiivsemate õpilastega rääkida, et nad aitaksid 

(ja ärgitaksid ka teisi seda tegema) sisu luua  – 

teha pilte ja videoid personali ja õpilaste 

igapäevaelust, peegeldades ausaid hetki 

argipäevast.  

 

Näite kommentaar: “Planking väljakutse ehk kuidas 

õpetajad vahetunde veedavad” 

 

Õpilaste kaasamine sisuloomesse ehk Instagram takeover 

Anda teatud ajavahemikul kindlale õpperühmale ülesanne kajastada oma õppetööd läbi 

piltide/video. Õpilased loovad pilte ja videomaterjali, mille vaatab üle ja kinnitab koolipoolne 

töötaja. Otsest Instagrami konto andmist õpilase kätte võib kool endale lubada vaid siis, kui tegu 

on 100% usaldatava noorega.  

 

 

Instagrami ja Facebooki reklaam 

 Et õpilased hakkaksid kooli sotsiaalmeedia kanaleid ja nendega kaasnevaid sõnamärke teadlikult 

kasutama, on vaja neid reklaamida ka kooli füüsilises keskkonnas. Näiteks, kui korraldada mõni 

sotsiaalmeedia väljakutse, peaks sellekohased reklaamplakatid ja sõnamärgised (nt. #IVKHKväljakutse) 

asuma ka kooli avalikes ruumides, samuti näiteks siseekraanidel.  

 



 

 

Koolisisesed sotsiaalmeedia võistlused 

Korraldada temaatilisi võistlusi erinevate üleskutsetega. Näiteks, “Minu koolipäeva tipphetk” või “lemmik 

õppeaine.”  Sääraste konkursside puhul võiks lisamotivaatoriks leida põnevaid auhindu.  

 

(Idee oskuste aastaks) Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse olümpia  

Koostöös kohalike (suur)ettevõtetega korraldada suur võistlusi ja koostegevusi täis päev,  kus 

koostatakse tiimid õppekohtade ja erialade üleselt. Ka võistlusalad peaksid olema elulised ja mitmekülgsed, 

et soodustada olukorda, kus ülesannete täitmisesse saadakse võrdselt panustada. Tegevuste väljamõtlemisel 

võib inspiratsiooni ammutada näiteks tuletõrjespordist, Rakett 69 saatest ja muust säärasest. Auhindade 

seas võiks olla muuseas lennupiletid kuskile Euroopasse, soodsa majutusega. Säärane koostöö näitab 

jätkuvat huvi teha aktiivset ja tulemuslikku koostööd kohalike ettevõtetega. 

 

Koolimeedia arendamine 

Toetada koolisisese väljaande loomist – olgu selleks internetiportaal, leht, või Facebooki profiil. Kooli 

sisemeedia loomine annab ühelt käelt õpilastele võimaluse ennast selles valdkonnas teostada (siis võiks 

neile pakkuda ka ajakirjanduslikku koolitust koostöös näiteks Meediaklubiga), teisalt tekiks kanal, mis 

aitab koole siduda ning nendes liikuvat informatsiooni levitada, sellele konteksti ehitada. Headel 

koolimeedia lugudel on ka potentsiaali levida väljapoole.  

 

Erasmus+ projektide organiseerimine 

Projektide organiseerimine aitab võimaluse pakkuda rahvusvahelist kogemust Ida-Virumaal õppivatele 

õppuritele ning töötajatele ja vastupidi. Projektide toimumise ajal tuleks projekte kajastada sotsiaalmeedias, 

kohalikus ning üleriigilises meedias. Võimalusel tuleb luua videosisu (ka näiteks live ülekannet 

Facebookis), sest see levib internetis hästi.  

 

 

 

IVKHK pidulik üritus (gala) 

Piduliku ürituse eesmärgiks on üheltpoolt tunnustada tublisid õpilasi ja töötajaid, teisalt paista avalikkuse 

ees silma suurepäraselt korraldatud ja glamuurse koolisündmusega. Säärase sündmusega meediapilti 

jõudmine aitab muuta Ida-Virumaa kui ääremaa mainet, näidates, et ka selles piirkonnas on glamuuri ning 

sära. Ilusal ja viisakal sündmusel osalemine aitab ka kooli õppuritel ennast väärikana tunda ning kinnitab 

sõnumit, et nemad, kui inimesed, on väärt, nende oskused on väärt ning neil on tulevikku.  

 

I Etapp: Teavitatakse kogu kooliperet uuest sündivast traditsioonist, kutsutakse üles märkama inimesi 

meie ümber ning tutvustatakse kategooriaid, milleks võivad olla näiteks:  



 

 

- Aasta sportlane 

- Aasta kokk 

- Aasta sulesepp (et julgustada noori kirjutama) 

- Aasta õpetaja 

- Aasta kolleeg 

- Aasta praktikant (küsida tagasisidet ka koostööpartneritelt ja ettevõtjatelt) 

- Aasta rööprähkleja (noor, kes on väga tubli ja aktiivne mitmes valdkonnas) 

 

Palutakse õpilastel anda üles kaasõpilasi ja kooli töötajaid, kes võiksid antud kategooriatesse hästi sobida, 

on selles valdkonnas silmapaistvad. Nimede esitamisel peab kirjutama ühe lõigu põhjendust, miks on 

inimene selle tunnustuse vääriline.  

 

II Etapp: Parimate valimine 

1) Kokku kogutud nimedest tehakse vahekokkuvõte, alles jäävad silmapaistvamad/enim esitatud 

inimesed (nt igas kategoorias 5) 

2) Edasijõudnuid ja nende tegevusi ning saavutusi tutvustatakse kooli sotsiaalmeedias lühivideote 

näol, et kogu koolipere saaks teada, kes need inimesed on ja miks nad tunnustust väärivad.  

3) Toimub ülekooliline hääletamine, kus ühe osa annavad õpilaste hääled, teise osa õpetajate omad. 

Nii välditakse odava populaarsusega enim hääli teeniva õppuri võitmist. Selgitatakse võitjad. 

 

III Etapp: pidulik üritus 

 

Pidulik üritus (gala) peab mõistagi olema glamuurne ja väärikas – võimalusel võiks see toimuda Jõhvi 

Kontserdimajas. Tegemist on aastas ühe korra toimuva sündmusega, mistõttu võiks nii-öelda „täiega välja 

minna.“   Samas, kui tundub, et nii suure ettevõtmise sujuv organiseerimine ja õnnestumine käib esimese 

toimumiskorra juures veidi üle jõu, võib alustada ka kooli enda ruumidest.  

 

Pidulik üritus tuleb läbi mõelda tervikliku produktsioonina, sealjuures:  

- Kontseptsioon – mis on kogu õhtu läbiv temaatika? Leida mingi lugu, mida jutustada ja teha seda 

erinevates vormides 

- Ruumi kujundus – kas annab luua õhkkonda – näiteks teatri, muusika, video või filmiga. 

- Valida õhtujuhid, kelleks võivad olla tublid õpilased (saab samuti korraldada sisekonkursi) 

- Toitlustus – kas võiks teha püstijalalauad ja snäkid või päris õhtusöögi vormis (nii mahub mõistagi 

vähem osalejaid). Toitlustust võiksid aidata valmistada kooli enda õppurid.  

 



 

 

Iga kategooria laureaat saab endale karika või muu meene, mis on valmistatud IVKHK õpilaste poolt, 

kusjuures, meene valmistanute nimed on samuti meenele graveeritud või muudmoodi jäädvustatud.  

Meenete loomisest saab samuti luua täiesti omaette koolisisese konkursi/sündmuse. 

 

Pidulik sündmus Jõhvi kontserdimajas. 

 

* Kategooriate väljamõtlemisel võib tunnustada ka puhtalt erialati, ent siis peab arvestama, et sündmus 

läheb päris mahukaks. Sealt tuleb ka küsimus, kas peaks tunnustama õppekohtade järgi – a´la Jõhvi 

õppekoha Aasta kolleeg, Sillamäe õppekoha Aasta kolleeg jne.  Ühest käest võib tunduda, et nii säilitatakse 

kooli killustatus, samas – erinevate õppekohtade õppurid ei tea teises kohas õppivate õppurite edukust 

kommenteerida/hinnata. Olenemata sellest, kuidas toimub parimate valimine, peaks lõpuüritus toimuma 

ühiselt.  

 

  



 

 

Ideid Oskuste Aasta tarbeks  

 

Parim kokk 

Koostöös ETV+ luua erisaade, mille formaat on sarnane välismaisele Masterchef saatele. Õpilased saavad 

üllatusena portsu toiduaineid, millest peavad valmistama mitmekäigulise õhtusöögi. Toite hindavad nii 

professionaalid kui mõned ETV+ saatejuhid/reporterid.  

 

Objekt linnaruumi 

Koostöös kohalike omavalitsustega luua linnaruumi mingi praktilise väärtusega objekt – olgu selleks 

välijõusaal, mõni ootepink või midagi muud. Objekti küljes peaks olema silt/plaat  autorite kohta (Ida-

Virumaa Kutsehariduskeskus, X lend, 2017). Ettevõtmise eesmärgiks on panna koolinoorte looming 

linnaruumi, et oleks selgelt näha, milline võib olla koolist saadud hariduse praktiline väärtus.  

 

Ida-Virumaa McGayver 

Analoogselt kokkade võistlusele korraldada suur võistluspäev, milles saavad osaleda nii kooliõpilased kui 

kohalikud elanikud. Konkurss seisneb selles, et võistlejad peavad looma žürii poolt etteantud objekti, 

kasutades selleks etteantud vahendeid. Sisuliselt on tegu analoogiga Rakett69 saatele. Võistluspäev 

propageerib nutikust ja käelisi oskusi. 

 


