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Alates 01.09.2016 töötab Ida-Viru maakonnas üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas (kolme kooli ühendamise alus:  

haridus- ja teadusministri 10.02.2016 käskkiri nr 1.1-2/16/30 „Narva Kutseõppekeskuse, Sillamäe 

Kutsekooli ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ümberkorraldamine“). 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses õpib 22 õppekavarühmas meistriks ligi 2600 erinevas vanuses 

õppija. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil, nii kooli- kui ka 

töökohapõhiselt. Kool on Eesti Töötukassa 2016. aasta Ida-Viru maakonna parim koostööpartner. 

Kolme kooli liitmine on loonud õppijatele paindlikumad tingimused õppeks ja täiendkoolituseks, 

osalemiseks projektides Eestis ja välismaal, taganud töötajatele laiemad töö- ja arenguvõimalused, 

kooli arvukatel koostööpartneritel ja tööandjatel on üks kindel partner. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist 

osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimiseks ja 

eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelistumise strateegia määratleb 

rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted võttes arvesse Euroopa kutseharidusest 

tulenevaid uusi väljakutseid ja võimalusi. 

 

Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimise eest vastutab 

kooli arendusosakond. Rahvusvahelistumise strateegia koostamise aluseks on kolme kooli senised 

pikaajalised koostöökogemused arvestades kooli vajadusi ja arenguperspektiive. 

Rahvusvahelistumise strateegia koostamisel osalesid kooli juhtkonna ja nõukogu liikmed. 

 

Alates 2005.a on korraldatud ja läbi viidud kümneid projekte Leonardo da Vinci, Comenius, 

Euroopa Noored, Nordplus, ESF, VANKeR, Grundtvig, Erasmus+ KA1 ja KA2 programmide 

raames. Projektide nimetused ja numbrid on kooli kodulehel www.ivkhk.ee (kuni 2018.a. 

jaanuarini on lisaks www.nvtc.ee  ja www.svtc.ee). Projektide raames on kõik tegevused 

professionaalselt läbiviidud ja projekti aruanded agentuuri poolt aktsepteeritud. 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on toimiv koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja 

välismaal. Koolil on tulemuslikud koostöösuhted Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, 

Hollandi, Hispaania, Portugali, Soome, Rootsi, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Ukraina, Gruusia, 

Armeenia, Venemaa, Läti ja Leedu haridusasutuste ja ettevõtetega. 2017.a on partneritega 

http://www.ivkhk.ee/
http://www.nvtc.ee/
http://www.svtc.ee/
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planeeritud sõlmida koostöölepingud, mille alusel me tegutseme. EL programmide raames 

toimuvate projektitegevuste aluseks on vastastikused koostöölepingud (MoU) või kinnituskirjad. 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus saadab igal aastal välisriikidesse praktikale keskmiselt 70 õpilast 

ja 15 töötajat ning võtab vastu keskmiselt 40 välisõpilast ja 10 õpetajat, korraldades neile praktika 

ja stažeerimise nii ettevõtetes kui ka kooli õppekohtades. 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava 2017-2022 projekt on koostamisel ja esitatakse 

kooli omanikule 2017.a. juunis. Rahvusvaheline koostöö on kooli arengu üks prioriteet. 

 

Rahvusvahelise koostöö eesmärgid: 

1. Rahvusvahelise partnerluse hoidmine ja arendamine, koostöövõrgustiku laiendamine. 

2. Välispraktikate korraldamine õppijatele ja töötajatele, et anda võimalus areneda erialaselt 

ja isiksuslikult, täiendada oma võõrkeeleoskust, õppida tundma teisi kultuure ning saada 

konkurentsivõimelisemateks tööturul. Samal ajal korraldada partneritele praktika ja 

stažeerimine Eestis. 

3. Koostööprojektide läbiviimine, et panustada kooli arengusse, leida uuenduslikke 

lähenemisviise kooli edasiseks arenguks, samal ajal jagada kooli parimaid kogemusi ja häid 

praktikaid välispartneritele. 

4. Kooli töötajate osalemine täiendõppes Euroopa Liidus ja kolmandates riikides. 

5. Välisspetsialistide ja õppejõudude kaasamine võõrkeelse õppetöö arendamiseks koolis. 

6. Õppereiside ja õppekäikude korraldamine arvestades iga õppekavarühma arenguvajadusi 

(erialased näitused, -messid, kutsevõistlused, koolide ja ettevõtete külastused). 

7. Olla usaldusväärne partnerkool, kooli maine tõstmine rahvusvahelisel tasandil. 

Kooli rahvusvahelistumiseks on planeeritud järgmised tegevused: 

 Kutsehariduse Harta taotlemine 2017.a 

 ECVET rakendamine alates 2017/2018õa 

 5% õpilastest välispraktikal 2022.a (2017.a 2,5%) 

 10% töötajatest stažeerib välismaal 2022.a (2017.a 7%) 

 1 koostööprojekt iga 3 aasta jooksul 

 Kinnitada välismaalaste vastuvõtu protseduur 2017.a 

 Korraldada praktikad ja stažeerimised partnerkoolide õppuritele (40+) ja töötajatele (10+) 

Eestis 

 Valmistada ette ja avada 1 inglise keelne õppekava 2022.a 

 Igal õppeaastal kuni 10 välisõppereisi haridusmessidele või kutsevõistlustele Euroopas 

(kooli bussiga, iga õppereis kuni 50 osalejat) 

 20% töötajatest võõrkeeleoskus suhtlustasandil 2022.a 

 Kooli turundus väljaspool Eestit sotsiaalmeediakanalites. 

Rahvusvahelise koostöö tulemuslikkuse mõõdikud: 

 strateegiast ja sellest lähtuvad tegevused kindlustavad projektide läbiviimise kõrge 

kvaliteedi, koolil on Harta, 

 koostööpartnerite rahulolu, 
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 koostöövõrgustiku areng ja kooli kõrge maine rahvusvahelisel tasandil.  

 

Tegevuskavas on planeeritud läbi viia perioodiliselt rahulolu-uuringud. 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses järgitakse ja rakendatakse Euroopa Õpirände Kvaliteediharta 

10 põhimõtet (teave ja nõustamine, praktikaplaan, isikustamine, üldine ettevalmistus, keeleline 

tugi, logistiline tugi, mentorlus, tunnustamine, reintegratsioon, hinnang õpirändele ning vastutus 

ja kohustused). 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on pikaajalised rahvusvahelise koostöö kogemused ja 

rahvusvaheline koostöö on koolikultuuri loomulik osa. Igal aastal sooritavad õppegruppide 

parimad õpilased praktika välismaal ja õppeaasta lõpus jagavad oma kogemusi kaasõpilastele. 

Kool on hinnatud ja tunnustatud koostööpartner õpilaste ja töötajate õpirännete korraldamisel nii 

saatva kui ka vastuvõtva partnerina. 

 

Kooli pikaajalised rahvusvahelised kogemused näitavad, et läbimõeldud, partneritega 

kooskõlastatud projektid toetavad kooli arengut tervikuna. Kord aastas korraldataval konverentsil 

tutvustatakse rahvusvahelist koostööd, tegevusi ja tulemusi. 
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eesmärkide elluviimiseks koostatud tegevuskava täitmist analüüsitakse kaks korda aastas kooli 

nõukogus. 


