ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2007/6

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:
Tartu Kutsehariduskeskus
Põhitegevusala:
Kutseõppe korraldamine ja läbiviimine
Asutuse juht:
Andrus Kompus

Registreerimisnumber:
75024308

Aadress:
Kopli 1, 50115 Tartu
Telefon, faks:
736 1866
736 1867

E-post, kodulehekülg:
info@khk.tartu.ee
http://www.khk.tartu.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi:
„Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpe ja
koolijuhtimine”
„Let’s help to develop VET in Georgia – vocational training and school
management today”
Sihtriik:
Gruusia
Sisu kokkuvõte:
Aidata kaasa Gruusia kutseharidussüsteemi arengule. Rõhk on kolmel
sihtrühmal:
− kutseõpetajad – erialane ja pedagoogilise täiendamise,
− koolijuhid – kooli strateegiline arendamine,
− Haridus- ja Teadusministeeriumi (Gruusia MoES) spetsialistid – kutseharidussüsteemi
arendamine.
Meetodiks on kogemuste vahetamine ja vastastikuse õppimine läbi praktiliste tegevuste
põimituna koolitustega. Kogu programmi läbib Eesti kutsehariduse kujundamise
kogemuse edasi andmine.
Projekti programm koosneb kolme aasta peale (2007-2009) jagatud etappidest, kus
aastas toimuks üks etapp Eestis ja teine Gruusias. Erandina toimub 2007. a veel
sissejuhatav etapp Gruusia MoES spetsialistidele suunatud tegevuste täpsustamiseks
(kuna 2005. a toimunud projektis MoES sihtrühma koolitusvajadusega ei tegeletud).
Eestis toimuvatel etappidel rõhutakse peamiselt koolitustele, koolides toimuvas osas
igapäevase töö põhjal kogemuste jagamisele.
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Gruusias toimuvatel etappidel on põhiülesandeks koolituste ja Eesti koolides nähtu
alusel uuenduste kavandamine ja rakendamine Gruusia koolides.
Gruusia kutseõppeasutuste koolijuhtidele suunatud põhiteemad projektis käsitlevad,
eesmärgiseadmise ja tegevuste planeerimise oskusi, kooli strateegilist juhtimist ja
arengukava, muutuste ja inimeste juhtimist kooli arendamisel, õppeprotsessi juhtimist,
sh kvaliteeditagamist, koostööd sotsiaalsete partneritega.
Gruusia kutseõpetajatele suunatud põhiteemad on seotud õppekavaarendusega, st
õppesisude arendamine, õppemetoodikad erialaõppes, erialaõppe baasid (tehnoloogia
ja sisseseade). Sellele lisaks õppetöö ja sotsiaalpartneritega koostöö korraldamine.
Gruusia MoES spetsialistidele suunatud põhiteemad haaravad ennekõike nö VET
Agency (analoogselt Eestis SA Eesti Kutsehariduse Reform ja SA Innove) loomise ja
ülesannetega seonduv, koostöö kutseharidussüsteemi arendamisel, paindlikkuse
suurendamise vajadused ja võimalused kutsehariduses.
Projekt lõppeb konverentsiga, kus MoES tutvustaks Gruusia kutsehariduse
arengusuundi, koolijuhid koolide arengukavasid ja kutseõpetajad eriala arendamisega
seonduvat. Konverentsi sihtrühmaks oleksid eelkõige Gruusia kutseõppeasutused, mis
ei osalenud projektis, kuid ka Gruusia kutsehariduse sotsiaalpartnerid. Läbi konverentsi
jagatakse projekti tulemusi teiste kutseõppeasutustega ning innustatakse juurutama
strateegilist mõtlemist ja koostööd kutsehariduse arendamisel. Hea on kaasata
konverentsile ka rohkem Eesti spetsialiste ja kõrgeid ametnikke, et tähtsustada ja
tihendada arengukoostööd. Konverentsi peakorraldajaks oleks Gruusia MoES.
Konkreetsed eesmärgid:
− erinevate õppemeetodite kasutamine erialaõppes, erialane täiendamine, kaasaegsed
seadmed ja tehnoloogiad;
− praktiline väljaõpe koostöös ettevõtete/asutustega; perspektiivne ja vajalik seoses
koolide õppebaaside viletsa olukorraga, samuti kiire panusega oskustööjõu
ettevalmistamisele; problemaatiline ettevõtete suure vastutuse tõttu – pole veel
valmidust;
− koolide strateegiline juhtimine, eesmärgid ja arengukava;
− kooli majandamine, haridusökonoomika kooli tasandil;
− koostöö ettevõtete/asutustega kooli juhtimise tasandil;
− kutseharidussüsteemi areng ja eesmärgid, kvaliteedi tagamise mehhanismid;
− koostöö tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidega kutseharidussüsteemi
arendamisel.
Projekti kaudseks eesmärgiks on Gruusia kutsehariduse juhtimisega tegelevate MoES
spetsialistide ja koolijuhtide ning sotsiaalpartnerite vahelise koostöö tihendamine.
Projekt on loogiliseks jätkuks 2005. aastal toimunud samade partnerite (ühe erandiga
Tallinna Transpordikooli asemel Narva Kutseõppekeskus) projektile SOS Lastekülade
Liidu eestvedamisel.
Partnerid:
Kõigil partneritel on projektis võrdne roll – anda läbi praktiliste tegevuste oma
panus vastastikkusse õppimisse ja seeläbi Gruusia kutsehariduse arengusse.
Eestist:
Tartu Kutsehariduskeskus (taotleja ja koordinaator)
Haridus- ja Teadusministeerium (kaaskoordinaator)
Narva Kutseõppekeskus
Eesti Mereakadeemia Merekool
Tallinna Ehituskool
„Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpe ja koolijuhtimine”
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Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
Gruusiast:
Haridus- ja Teadusministeerium (koordineeriv partner)
Utšebnõi Tsentr Informatsjonnõi Tehnologii g. Tbilisi
Tbilisskii Politehnitšeskii Profesionaljnõi Litseum
Tbilisskoje Stroitelno-Hudožestvennoje Professionaljnoje Utšilištše
Turistitšestkii Utšebnõi Tsentr g. Kobuleti
Batumskaja Morskaja Akademia
Projekti kestus:
1. aprill 2007 kuni 30. november 2009, kokku 32 kuud
Taotletav riiklik finantseerimine:
2'306'701 krooni, sh 2007. a vajadus 792'224 kr, 2008. a vajadus 861'854 kr,
2009. a vajadus 652'623 kr.
Omafinantseering:
690'400 krooni, sh 2007. a 245'166 kr, 2008. a 244'167 kr, 2009. a 201'067 kr.
Projekti lisad:
Lisa 1. Programm 5 lehel 1 eks
Lisa 2. Eelarve 4 lehel 1 eks
Lisa 3. Gruusia Haridus- ja Toetusministeeriumi toetuskiri 1 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik:
Andrus
Kompus,
Tartu
Kutsehariduskeskuse
andrus.kompus@khk.tartu.ee
Allkiri

direktor,

Kuupäev 16.03.2007
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