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ERASMUS+ PROGRAMMI JA TEISTE RAHVUSVAHELISTE PROJEKTIDEGA AVANEVAD VÕIMALUSED
KUTSEÕPPEASUTUSTE ÕPPURITELE JA TÖÖTAJATELE:
Projekt 2017-1-EE01KA102-034680, “Avasta oma anne
õppides parimatelt”
01.06.2017 - 31.05.2019
Projekti eesmärk on kutseoskuste ja
pädevuste tõstmine, Euroopa parimatest kogemustest õppimine. Õpirändel
saadavad pädevused ja kogemused rakendatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevusse. Euroopa-suunaline õpiränne ja koostöö toetab
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arenguid kaasaegse õppekeskusena.
Projektis osalesid 2017/2018 ja
2018/2019 õppeaastal 103 kutseõppes õppivat teise ja kolmanda kursuse
multimeedia, noorem tarkvara arendaja, IT süsteemide spetsialisti, koka, pagar-kondiitri, turismikorraldaja, tisleri,
ehitusviimistleja, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja, elektriku, mehhatroonik/automaatiku, mehhatroonik/elektriku, juuksuri, logistik-klienditeenindaja,
laotöötaja, laohoidja ja autotehniku erialade parimat õpilast.
32 motiveeritud töötajat stažeeris projekti raames Euroopa kutseõppeasutustes ja ettevõtetes. Osalevate töötajate
erialased teadmised ja oskused suurenesid ning saadi uusi erialaseid teadmisi.

Projekti raames toimus koostöö partneritega järgnevatest riikidest: Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Ungari, Saksamaa, Portugal, Prantsusmaa,
Austria, Hispaania, Sloveenia

Projekt 2018-1-EE01KA102-046858, “Kompetentside
arendamine läbi uute kogemuste”
01.06.2018 – 31.05.2019
Projektis osalesid 2018/2019. õppeaastal teise ja kolmanda kursuse noorem
tarkvara arendaja, koka, tisleri, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja, juuksuri,
laotöötaja erialade õppegruppide parimad õpilased.
26 õpilast sooritas praktika Euroopa
ettevõtetes ja 8 motiveeritud töötajat
stažeeris Euroopas. Projekti raames toimus koostöö partneritega järgnevatest
riikidest: Suurbritannia, Itaalia, Austria,
Hispaania, Sloveenia.

Strateegilise koostöö projekt
2017-1-LT01-KA202-035177,
“Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine”
01.10.2017 - 30.03.2020
Projekti eesmärk on ette valmistada interaktiivne ja animeeritud joonestamise
e-õppevara, mis võimaldab kutseõppeasutustes, kolledžites ja ülikoolides
õppijatel omandada joonestamise õp-

pematerjali paremini. Tundub, et arvutid teevad kogu töö kui joonestame
kasutades olemasolevaid joonestamisprogramme CAD, CAM, CAE, BIM, siiski
on lõppkasutaja inimene. Nende süsteemide potentsiaali saab kasutada
ainult siis, kui saadakse aru “inseneride
keelest”. Materjal on planeeritud koostada inglise, leedu, läti, eesti ja poola
keeltes.
Projekti partnerid: Vilniuse Ehitajate
Koolituskeskus (Leedu), Slovakkia Tehnikaülikool
Bratislavas
(Slovakkia),
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Eesti),
Aleksandras Stulginskis Ülikool (Leedu),
Leedu insenerigraafika ja geomeetria
Ühendus (Leedu), Riia Tehnikaülikool
(Läti), Panevežise kolledž (Leedu), Sileesia Tehnoloogiaülikool.

Projekt 2018-1-HR01KA202-047409, “Alusta oma äri”
Projekti eesmärk on arendada ettevõtlusoskusi ja soodustada õpilaste füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist. Õppijate loovuse arendamine saavutatakse
ärikultuuri, algatuse, kriitilise mõtlemise
ja riskihindamise edendamise kaudu,
mis on põhitegurid majandustegevuse
edendamisel ja rakendamisel avatud
turu ja ettevõtluskonkurentsi kontekstis. Projekti eesmärk on parandada
kutseõppe õppekavade kvaliteeti, tut-

vustades ettevõtlust valikainena või
õppekavas. Loodetavasti suurendab see
huvi kutseõppe programmide vastu ja
aitab õpilastel mõista elukestva õppe
tähtsust.
Partnerkoolid:
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,
Krk, Horvaatia
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe, Eesti
Berufskolleg Meschede des HSK, Meschede, Saksamaa
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Jozefa Wybickiego, Somonino, Poola
Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva
Sintra, Portugal
Sillamäe
Tallinna mnt.13, 40202
Tel. 5626 5710
Jõhvi
Kutse 13, 41533
Tel. 5887 7765
Narva
Kreenholmi 45, 20104
Tel. 356 9341
www.kutsehariduskeskus.ee
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PROJEKT „KOMPETENTSIDE ARENDAMINE LÄBI UUTE KOGEMUSTE”
Hispaania, Cordoba

Sloveenia, Postonja

Itaalia, Bergamo

14.10 - 10.11.2018, juuksuri eriala õpilas
ed Merilin Viljaste ja Egleli Ott, laotöötaja
eriala õpilased Anastassija Markelova,
Anastassija Timofejeva praktikal ja juuksuri
eriala õpetaja Natalia Turilova stažeerimas.

11.03 – 07.04.2019, mehhatrooniku eriala
õpilased Aleksandr Petrov, Stanislav Kert,
Aleksei Zinovjev, Nikita Evtyshkin ning
õpetaja Aleksandrs Lunovs stažeerimas.

05.03-01.04.2019, koka eriala õpilased Vera Khamanova, Richard Mägar, Ievgen Netsvitai,
Artur Sobko praktikal ning pagar-kondiitri eriala õpetaja Dmitri Filippov stažeerimas.

Suurbritannia, Portsmouth
28.10-24.11.2018, noorem tarkvara arendaja eriala õpilased Natalia Kalinina, Daniil Bedritski, Alexandra Linda Roitman, Stella Anissimova, Semjon Tõtškov, Mihhail Kolberg ja
Nadežda Zahharova praktikal ning IT eriala õpetaja Aimar Teetlok, arvutitehnik Aleksandr
Vainokivi ja IT spetsialist Ovidiu Vasile Redean stažeerimas.

“Novembris - detsembris 2018. käisid 7
noorem tarkvaraarendaja eriala õpilast
praktikal Inglismaal, Portsmouthi linnas.
Praktika korraldas partner IBD Partner
ship. Õpilased läbisid praktikat erine
vates IT valdkonna ettevõttetes, igaüks
sai näidata omi teadmisi IT valdkonnas
ning sai uusi teadmisi ja oskusi. Prakti
ka ajal me saime tutvuda Portsmouthi ja
Londoni kultuuriga ja huviväärsustega
ning arendada oma keeleoskusi.”

“Olin praktikal Itaalia pa
gariäris „Pasticceria Sant
‘Anna”. Iga päev valmista
sime sadu brioche, küpsi
seid, pirukaid ja erinevaid
suupisteid. See oli väga hu
vitav kogemus. Suurepärane,
et mul õnnestus külastada
imelist linna Bergamo.”Vera Khamanova

“Märtsis stažeerisin Itaalias, Bergamos.
Jagasin oma kogemusi partneritega
ning sain uusi kogemusi Itaalia part
neritelt. Sellised projektid annavad
võimaluse tutvuda teiste kultuuridega,
arendada võõrkeelt ning ennast
erialaselt. Mulle väga meeldis ja
ma soovitan osaleda Erasmus+
projektides.” - Dmitri Filippov

“Mul on väga hea meel, et
mul oli võimalus külastada
Itaaliat, töötada kohalikus
restoranis ja proovida Itaalia
köögi maitseid. Külastasime
ka palju ilusaid kohti ja proo
visime palju kohalikke too
teid ja jooke. See oli unusta
matu.” - Evgeny Netsvitay

“Õppisin, kuidas valmistada
uusi roogasid ja proovisin palju
Itaalia kööki. Inimesed Itaalias
on väga positiivsed ja lahked,
pöördun sinna kindlasti tagasi.”
- Arthur Sobko

Austria, Klagenfurt

25.03-21.04.2019, ehitusviimistleja eriala õpilased Georg Viktor Seppar, Vladislav Kostin ja Artem Tikhon, pagar-kondiitri eriala õpilased Jelizaveta Krasiy, Angelina Jevdokimenkova,
Aleksei Dervenev praktikal ning tisleri eriala õpetaja Tarmo Kärdi ja koka eriala õpetaja Juri Gerzanitš stažeerimas.

“Minu praktikakoht oli pagaritöökojas.
See on ühe perekonna äri, kus küpse
tatakse rohkem kui 300 pagaritoodet.
Kondiitritsehhis töötab kolm pagarit,
kellega ma kiiresti leidsin ühise keele.
Peapagar oli väga sõbralik ja lõbus, pak
kus jääda ja töötada nende pagaritööko
jas. Samas mulle meeldis, et praktika
välismaal on tasuline.” - Jelizaveta Krasiy
Projekti raames stažeerisid Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskuse õpetajad Juri Ger

zanitš ja Tarmo Kärdi Austrias.
Projekti raames stažeerisid Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskuse õpetajad Juri Ger
zanitš ja Tarmo Kärdi Austrias. Stažeer
imise ajal said õpetajad võimaluse tut
vuda Austria kutseharidussüsteemiga ja
koostöö korraldamisega ettevõtetega.
Juri Gerzantš sai hea kogemuse teen
indusvaldkonnas Villahi Kutsekoolis,
mis on Austria üks tugevamatest oma
valdkonnas. Tarmo Kärdi sai põhjaliku
ülevaate Austria partneri koostöö korr
adamisest ehitusvaldkonnas.

PROJEKT „AVASTA OMA ANNE ÕPPIDES PARIMATELT”
Rootsi, Trollhätan
17.03. – 13.04.2019, turismikorraldaja eriala õpilased Maria Dubrovskaja, Marina
Koreshkova praktikal ja turismi eriala õpetaja Viktoria Timohhina stažeerimas.
“Me saime praktilise kogemuse ja lik erialane ja isiksuse areng. Ainult siis
tutvu
sime töö korraldamisega hotel me saame väita et elu on imepärane
li majandusosa
konnas, toitlustuses, seiklus!”
vastuvõttuosakon
nas ning külaliste
paigutamisel tubadesse. Tänu sellele
saime me ettekujutuse hotellist kui or
ganisatsioonist, hotelli struktuurist, rak
endasime teadmisi praktikas, arenda
sime inglise keelt.
Oleme tänulikud vastuvõtvale partner
ile, meie õpetajatele erialase toetuse
eest ning praktika korraldajatele.
Projekt annab suurepäraseid võimalu
si igaühele. Ärge kartke kasutada seda
võimalust! Ei ole vaja karta uue koge
muse saamist, sest ainult nii on võima

Suurbritannia, Canterbury

23.04 – 27.05.2019, koka eriala õpilased Daniil Gudkov, Jegor Adamka, Aljona
Alekesejeva ja Gleb Zaborovski, keevitaja eriala õpilased Deniss Titov ja Erik Platov, Jelissei Lobunitšev ja Nikita Lebedev, turismikorraldaja eriala õpilased Veera
Rõbakova, Jevgeni Merkulov ja Sergei Urbanovitš praktikal ning inglise keele
õpetaja Marina Pavlova stažeerimas.
“Praktika välismaal toob palju uusi mul prooviksin ennast niisuguses projektis
jeid ja väärtuslikku kogemust. Esimestel uuesti.”- Sergei Urbanovitš
nädalatel me tutvusime inglaste
mentaliteetiga, mis dramaatiliselt
erineb meie omast, mis teeb ebat
avaliseks nii igapäevase elu kui ka
atmosfääri tööl. Kõik on väga heat
ahtlikud ja soovivad aidata. Keele
suhtes nad parandavad lauseid
sallivalt ja õpetavad uusi sõnu.
Tahan öelda, et praktika Inglismaal
on minu jaoks väärtuslik elukoge
mus ning andis mulle palju uusi
teadmisi, sellepärast hea meelega
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PROJEKT „AVASTA OMA ANNE ÕPPIDES PARIMATELT”
Prantsusmaa, Lille

Sloveenia, Kranj
11.03. – 07.04.2019, automaatikud Anatoli Gerassimov ja Jevgeni Sautkin praktikal ning IT
eriala õpetajad Olga Laar ja Tatjana Ševtšenko stažeerimas.

“Meie jaoks oli koostatud stažeerimiska
va, saime osaleda IKT õppetundides (pro
grammeerimine, arvutivõrgud, digitaalne
fotograafia jne). Tutvusime nende õpet
amismeetoditega, õppekavadega. Koolis
tutvusime seadmete, klasside ja õpeta
jatega.
Käisime ettevõttes Agromehaanika, kus
meie õpilased olid praktikal.
Meie jaoks oli korraldatud reis Sloveenia
pealinna Ljubljanasse ja imekauni Bledi
järve juurde.
See oli väga huvitav reis, õppisime uusi
meetodeid, arendasime inglise keelt.” Olga Laar, Tatjana Ševtšenko

28.04-25.05.2019, pagar-kondiitrid Elena Chumikova, Lija Jolkina, Jekaterina Feodorva,
Liliana Tihhon, elektrikud Nikita Kharitonov, Kirill Tsarjov praktikal ja projektijuht Sergei
Jegorovtsev stažeerimas.

“Lille – võluv prantsuse linn, kus tänu
Erasmus+ projektile, saime palju elamu
si, kogemusi ning mälestusi. Meie õn
neks, saime olla meeskonnaliikmeteks
auväärsetes kontiidtrivabrikutes, kus
saime võrreldamatu kogemuse võrra rik
kamaks. Tänu sellele saime teada uutest
toodetest, tutvusime uute inimestega ja
saime enda nahal tunda, mida tähendab
oma ettevõte maine hoidmine, säilitades
sajandite traditsioone ja kõrget professio
naalsust. Paljudele meist oli see reis es

imene ning algul oli kartus sees, aga tänu
sõbralikule kollektiivile ja Prantsusmaa
partnerite mitmekülgsele abile, koha
nesime kiiresti ning süvenesime kohali
ku elutemposse. Me jäime ülimalt rahule
läbitud praktikaga, kuna Prantsusmaa on
just see riik, kus õpetatakse olema peab
olema pagar-kondiiter, kes armastab oma
ametit. Ei usu? Võta osa Erasmus+ projek
tist, sõida kohale ja uuri järgi!”

“Erasmus+ projekti abil olin Sloveenias
välispraktikal. See projekt andis mulle
kogemuse, mida mäletatakse kogu elu
jooksul.” - Jevgeni Sautkin
“Väga huvitav kogemus välispraktikast,
sai arendada oma keeleoskust, raken
dada oma kutseoskusi ja kohtuda uute
inimestega.”

Portugal, Porto
29.04-26.05.2019 multimeedia eriala õpilased Vanessa Ravenskaja, 29.04-12.05.2019
Svetlana Tanailova, Maria Medvedeva praktikal ning IT õpetaja Denis Volkov stažeerimas.

musi eriala raames, vaid tut
vuda ka riigi kultuuri, ajaloo ja
traditsioonidega. Kool hoolit
ses mitte ainult meie haridus
protsessi eest, vaid ka näda
lavahetuse vaba aja veetmise
eest - mentorid näitasid kuhu
minna ja mida näha. Täname
võimaluse ja säravate emotsio
onide eest, mis jäävad meiega
alatiseks.”

“Tahaksime väljendada oma sügavat
tänu praktikavõimaluste eest väljaspool
Eestit. Meie praktika Portos kestis kaks
nädalat ja toimus koolis Escola Arvore.
Teises riigis praktika ajal on õpilastel
võimalus mitte ainult vahetada koge

“Olin stažeerimises Portugalis,
Porto linnas koolis Escola das
Virtudes. Tutvusin kohalike
õpetajate töömeetoditega ja õpilaste
lõppprojektidega.
Minu stažeerimise
juhendajad olid väga head spetsialis
tid, kellelt on võimalus palju õppida.
Loodan, et meie koostöö jätkub ka tule
vikus.” – Denis Volkov.

Saksamaa, Schwerin

Soome, Helsingi

23.04-20.05.2019, autotehniku eriala
õpilased Arseny Yurlov ja Andrei Skramkov
käisid praktikal.

28.04-25.05.2019, koka eriala õpilased
Sergo Urm, Kaire Võhmar, Roman Jefimov,
Georgi Romanov praktikal ning õpetaja
Maarika Rümmel stažeerimas.

“Me oleme 2 kursuse autotehniku eriala
õpilased Ida-Virumaa Kutsehariduske
skuses. Sellel praktikal me täiustume
auto remondis ja tõstame oma kval
ifikatsiooni. Teeninduses me tegime
palju töid. Töö, mida meile anti prakti
ka esimesel poolel olid rehvi paigal
damine, autoteenindus, rattade ümber
paigutamine paljudel autotel. Pärast
meile hakkati usaldama rohkem tööd.
Meile usaldati sidurikomplekti vaheta
mist, starteri ja generaatori maha võt
ma ja panna, põhja puhastama õli eest,
vahetama autote jahutusgeneraatorid
ja palju muud.” - Arseny Yurlov, Andrei
Skramkov

Suurbritannia, Portsmouth
11.11-08.12.2018, laotöötajad Diana Gjusson, Jana Marjina praktikal ning õpetaja
Marina Kolodjažnaja stažeerimas.

31.03.- 06.04.2019, kokad Pavel Molchanov, Polina Koroljova ja Yulia Bodnya praktikal
ning teeninduserialade õpetajad Julia Horohhordina ja Olga Vereštšagina stažeerimas.

“Meil oli praktika Portugalis, Porto lin
nas, väikese hotelli restoranis. Resto
ranis olid väga tähelepanelikud ja
sõbralikud töötajad. Nad õpetasid meid
valmistama Portugali rahvustoite. Me
osalesime hotelli reklaamis, cateringis.
Vabal ajal me jalutasime linnas, uudis
tasime linna ümbrust. Erasmuse+ prak
tika ajal saime me võimaluse täiendada
kutsehariduskeskuses saadud teadmi
si koka erialal ja praktiseerida inglise
keele oskust.” - Pavel Molchanov.

Läti, Riia
28.04-25.05.2019, laotöötajad Angelina
Juhhimenko, Diana Kozlovskaja, pagar-kon
diitrid Veronika Sindikayte ja Monika
Zaozerskaja, laotöötaja eriala õpetaja Irina
Burtseva ning teeninduseriala õpetaja Tatiana Lijepa stažeerimas.

Saksamaa, Berlin
17.03–13.04.2019, automaatikud Ivan
Mikhaylov, Ramil Agajev, Aleksandr Lendi,
elektrikud Pavel Skubnev, Andrei Cateriniuc, Anton Tkatšenko, Andrei Ventšikov
praktikal ning õpetaja Juri Itsenko stažeer
imas.

“Väga huvitav kogemus välispraktikast,
arendasime võõrkeelt, elu, praktikaga
kaasneb kultuuri tundmaõppimine eri
nevates maailma riikides. Berliinis ma
läbisin praktika meeldis tõesti, tutvu
sime inimestega kes võivad aidata mind
karjääri edasises arendamises.” - Anton
Tkatšenko

“Meil oli praktika Helsingis Perho kuli
naaria-, turismi- ja ärikolležis. Praktika
toimus nii kolledži sööklas kui ka resto
ranis. Töötasime kahes vahetuses. See
oli suurepärane kogemus, kuna saime
rakendada oma teadmisi ja õppisime
palju uut. Tutvusime soome rahvustoi
duga. Samas oli see tore keelepraktika,
kus me saime oma inglise keele oskust
praktiseerida ja iseseisva elu kogemust
võõras keskkonnas proovile panna.”

Soome, Kokemäki
28.04.-25.05.2019, juuksurid Edda Kadurina, Kristiina Korvin, Janno Jakobson,
Alondra Kalda praktikal ja juuksuri eriala
õpetaja Katrin Veber stažeerimas.

“Stažeerisin oma eriala kahes koolis
Kokemäe  ja Kankanpää koolis. Vaatlesin
nende kooli juuksuri eriala õpetajate tööd
ning viisin läbi ühe tunni raames soen
gukujundamise tunni. Väga hea kogemus
nii keeleliset, kui ka erialaliste teadmiste
täiendamisel.” - Katrin Veber
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Läti, Rezekne
04.03. – 01.04.2019, noorem tarkvara
arendajad Andrei Elkin, Dmitry Simakov,
Semen Zheludkov, ehitusviimistlejad Sergei Ignatjev, Egor Plakun praktikal ning IT
erialade õpetajad Inna Dokutšajeva, Kalle
Kivistik ja Mihhail Soo stažeerimas.

“Me läbisime suurepärase välispraktika Reze
kne linnas. Õppisime robototehnika aluseid,
saime teada, kuidas siduda erinevad OS-id vir
tuaalmasina OrakleVM abiga. Samuti võtsime
lahti ja panime kokku arvutid, uurisime neid.
Robototehkina meeldis mulle kõige rohkem.
Selle aine raames me proovisime uusi, ebat
avalisi ning kõige olulisemalt huvitavaid asju.
Praktika meeldis mulle väga meeldis.”

“Õppimise protsess ja õppekavad erinevad
meil kasutatavatest. Lätis ei ole riiklikke nõud
misi õppekavade kohta, tehnikumi õpetajad
töötavad enda kavade järgi, mis nende ar
vamusel kajastavad IT vajadusi riigis.
Stažeerimine oli kasulik, tulemuslik, andis
uusi kontakte ja võimaldas saada uusi tut
tavaid. Loomulikult on kasulik võrrelda enda
kooli teistega.” - Inna Dokutšajeva

Hispaania, Cordoba
14.10 – 10.11.2018, koka eriala õpilane Taavi Zahharov, pagar-kondiitri eriala õpilased Gözal Zeinalova ja Diana Štikkel, juuksuri eriala
õpilased Elina Karimova ja Tatjana Domanova, IT süsteemide spetsialisti eriala õpilased Sander Mooses ja Remo Lehes ning IT erialade
juht Natella Mihhailova, IT erialade õpetajad Natalja Redean ja Juri Melnikov, teeninduserialade juht Valentina Gorohh stažeerimas.
“Meie praktika oli Hispaanias Cordoba linnas.
Me jäime oma praktikaga väga rahule. Nauti
sime sealset arhitektuuri ja loodust. Nägime
palju erinevaid uusi asju. Saime tuttavaks
hispaania köögiga ja õppisime juurde uusi
retsepte. Soovitame kõigile osaleda Erasmus+
projektis.” - Gözal Zeinalova, Diana Štikkel

“Käisime Erasmus+ “Avasta oma anded õppid
es parimatelt” projekti raames välispraktikal
Hispaanias Cordobas. Otsustasime osaleda
projektis, et arendada inglise keelt ning saada
hea praktikakogemus välismaalt.
Töötasime kumbki eri hispaania firmas CAR
LOS CRIADO INFORMATICA ja MICOSER IN
FORMATICA. Meie ülessanneteks oli mitte
toimivate arvutite probleemide otsimine ja
siis nende parandamine. Töökaaslased olid
sõbralikud ja abivalmid juhendama. Saime

väga palju uusi teadmisi ja kogemust enda eri
alal. Tutvusime kohaliku kultuuriga ning saime
inglise keele praktikat. Sellised projektid on
väga kasulikud õpilastele, kes tahavad erialal
ja võõrkeeltes areneda, reisida ning avardada
on silmaringi.” - Sander Mooses, Remo Lehes

Leedu, Vilnius
10.03 – 06.04.2019, multimeedia eriala õpilased Anton Movsesjan ja Arina Pimenova praktikal ning IT eriala õpetaja Denis Potapov stažeerimas Vilniuse linnas, Leedu.
“Vilniuses oli minu praktika juhendaja Arturas
Kavaljauskas. Tema video valmistamise koge
mus mõjutas positiivselt meie koostööd. Ma
filmisin minu jaoks uues žanris VoxPop, tegin
videojoonise Vilniusest ja osalesin täispika
mängufilmi filmimisel. Osalesin filmitud st
seenide montaažis. Korraldasin materjali log
ing’u.
Mulle meeldis suhelda multimeedia eriala
õpilastega erinevatel teemadel inglise keeles.
Praktika tulemusel ma arendasin inglise keelt,
parendasin montažeerimise ja filmimise osku
si.” - Anton Movsesjan

“Praktika raames meil oli palju huvitavaid
ülesandeid. Me osalesime tõelisel filmimisel,
isegi suhtlesime režissööriga. Proovisime end
Vox Populi žanris - see on kui kaamera ees
inimesele esitatakse ühe küsimuse sellest,
mis võib olla oluline rahvasele, poliitikat ja
majandust puudutamata. Nägime kuidas fil
mitakse televaadendid. Ma isegi ei kujutanud
ette, et seiste kaamerat võiks olla vähe. Jaluta
sime linnas kaameraga ja statiiviga ning jääd
vustasime Vilniuse kaunid. See reis oli sisutihe
ning selle korraldus väga rõõmustas. Me saime
kõike vajalikku abi ja informatsiooni õigeage
selt.” - Arina Pimenova

SUVINE VASTUVÕTT 2019
IVKHK PAKUB:
• Tasuta õpe
• Õppetoetused ja sõiduhüvitis
• Tasuta koolitransport
• Osalemine projektides
• Välispraktika võimalused
• Tugiteenused – karjäärinõustamine, arstiabi
• Eriala kutseeksami sooritamine tasuta
• Õpilaskodud Sillamäel ja Jõhvis
• Huviringid
• Parimatele preemiareisid
• Tasuta koolilõuna esmaõppe õppekavadel
õppivatele keskhariduseta õpilastele

Jõhvi

eestikeelne õpe

Kutseõpe, 3. tase (põhihariduse nõudeta) Профессиональное образование,
3-ий уровень
• Abikokk, 1a
(без требования к образованию)
Kutsekeskharidusõpe, 4. tase
• Оператор деревообрабатывающих
(põhihariduse baasil)
станков, 1г*
• IT-süsteemide spetsialist, 3a
• Tarkvaraarendaja, 4a
UUS PROGRAMM!

• Juuksur, 3a
• Laborant, 3a
• Kokk, 3a
• Tisler, 3a

Õppekohtades 10.06. - 05.07. ja 22.07. - 09.08.
tööpäeviti kell 9.00 – 15.00
- Sillamäe, Tallinna mnt 13, 1-32 ruum, tel. 56265711
- Jõhvi, Kutse 13, B109 ruum, tel. 58314034
- Narva, Kreenholmi 45, L132 ruum, tel. 3569385 / 5156828
E-vastuvõtt 10.06. - 09.08. www.sais.ee

Среднее профессиональное
образование, 4-ый уровень
(на базе основного образования)

Kutseõpe, 5. tase (keskhariduse baasil)

• Плотник, 3г
• Строительная отделка, 3г
• Автоматик, 3г
• Горнорабочий, 3г
• Лаборант, 3г
• Повар, 3г
• Сварщик, 3г
• Разработчик
программного обеспечения, 4г,

Narva

• Технология хлебобулочных
и кондитерских изделий, 3г
• Работник склада, 3г

Kutsekeskharidusõpe, 4. tase
(põhihariduse baasil)

Профессиональное образование,
4-ый уровень
(на базе основного образования)

Kutseõpe, 4. tase (põhihariduse baasil)
• Sisetööde elektrik, 2a*

(keskhariduse baasil)

• Juuksur, 2a

• Väikeettevõtja, 2a

eestikeelne õpe
• Multimeedia nooremspetsialist, 3a

Dokumente võetakse vastu:

Йыхви

русский язык обучения

Силламяэ

русский язык обучения
Профессиональное образование,
3-ий уровень
(без требования к образованию)
• Помощник повара, 1г

Среднее профессиональное
образование, 4-ый уровень
(на базе основного образования)

• Повар, 3г
• Оператор металлорежущих станков, 3г
• Разработчик программного
обеспечения, 4г,
НОВАЯ ПРОГРАММА!

• Работник склада, 3г

Профессиональное образование,
4-ый уровень
(на базе основного образования)

• Маляр, 1г*
• Каменщик, 1г 6м
• Оператор металлорежущих станков, 2г*
• Работник склада, 1г 6м*

(на базе среднего образования)
• Младший разработчик
программного обеспечения, 2г*

НОВАЯ ПРОГРАММА!

• Плиточник, 1г*
• Слесарь водоснабжения, 1г 6м
(на базе рабочего места)
• Электрик, 2г*
• Сварщик
(полуавтоматическая сварка), 1г*
• Портной легкой одежды, 2г
• Кондитер, 1г
• Организатор грузоперевозок, 1г 6м*
• Промышленный автоматик, 1г
(для продолжающих обучение)*

(на базе среднего образования)
• Младший разработчик
программного обеспечения, 2г
• Младший специалист
по ИТ системам, 2г*

Профессиональное образование,
5-ый уровень
(на базе среднего образования)
• Малое предпринимательство, 2г*
• Горнорабочий, 1г
(для продолжающих обучение)*

Нарва

русский язык обучения
Профессиональное образование,
3-ий уровень
(без требования к образованию)
• Оператор уборки, 1г
• Помощник повара, 1г
• Слесарь-сборщик, 1г*
• Автомойщик-шиномонтажник, 1г*

Среднее профессиональное
образование, 4-ый уровень
(на базе основного образования)

• Младший специалист по мультимедиа, 3г
• Строительная отделка, 3г
• Мехатроник, 3г
• Повар, 3г
• Сварщик, 3г
• Автотехник, 3г
• Технология хлебобулочных
и кондитерских изделий, 3г

Профессиональное образование,
4-ый уровень
(на базе основного образования)

• Штукатур, 1г*
• Строитель бетонных конструкций, 1г*
(на базе рабочего места)
• Электрик, 2г*
• Мехатроник, 2г*
• Обслужевание в торговле, 1г
• Сварщик (полуавтоматическая сварка), 1г*
• Оператор металлорежущих станков, 2г*
• Портной легкой одежды, 2г
• Швея (пошив легкой одежды),
1г (на базе рабочего места)
• Кондитер, 1г
• Организатор грузоперевозок, 1г 6м

(на базе среднего образования)

• Младший специалист по ИТ системам, 2г*
• Младший специалист по мультимедиа, 2г*
• Младший специалист по мультимедиа, 2г

Профессиональное образование,
5-ый уровень
(на базе среднего образования)

• Специалист по организации бизнеса, 2г
• Бухгалтер, 2г
• Консультант путешествий, 2г

* paindlik graafik / гибкий график

