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Õppekavarühm 

0114 – Aineõpetaja koolituse õppekavarühm 

 

Õppekava koostamise alus 

Kutseharidusstandard, kõik kutsestandardid, kvalifikatsiooniraamistik. HTM määrus. 

Kutsehariduse riikliku õppekava koostamise kontseptuaalsed alused. Juhend 

ettevõttepoolsele juhendajale. Praktikakorralduse kava. Hindamine ja tagasiside. 

Õppekavarühmade õppekavad: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ja 

automaatika, mehaanika ja metallitöötlus, puitmaterjalide töötlus, ehitus, turismi-, 

toitlustus- ja majutusteenindus, äriteenused.   

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 10 akad. tundi, millest 10 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 6 

akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö. 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp  - Koolipoolsed ning ettevõtete ja asutuste praktikajuhendajad   

Õppe alustamise tingimused  - Nõuded puuduvad 

 

 



 

Eesmärk 

Koolituse eesmärgiks on praktikajuhendajate teadmiste ja oskuste arendamine 

kutseõppeasutuse õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks, õpiväljundite 

saavutamiseks, tagasisideks, hindamiseks ning praktikaettevõtte, kooli ja praktikandi 

koostöö ning ühtse praktikasüsteemi arendamine.  

 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

 teab ja tunneb kutseharidust, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi, OSKA tööjõu ja –

vajaduse prognoosisüsteemi,  kutsehariduse uuendusi kutsehariduses 

(töökohapõhine õpe), praktika korraldust, õppekavasid ja hindamist. 

 Oskab teha koostööd ja suhelda ettevõtte praktikajuhendajana kooli 

praktikajuhendaja ja praktikandiga ning tunneb tervikliku praktikasüsteemi 

põhimõtteid 

 

 

Õppesisu  

Uuendused kutsehariduses. Kutseõppeseadus. Kutseharidusstandard. Kutsestandardid. 
Kutse- ja kvalifikatsioonisüsteem. OSKA tööjõu ja –vajaduse prognoosisüsteem. 
OSKA uuringute peamised tulemused 
Riiklikud õppekavad. Kooli õppekava. Rakenduskava.  
Praktika osa õppekavas ja õppeprotsessis. Praktika korraldus ja dokumentatsioon.  
Praktikajuhendamine ettevõttes ja koolis. Praktikandi roll, õigused ja kohustused. 
Praktikaettevõtte ja juhendaja õigused ja  kohustused.  
Koolipoolse praktikajuhendaja õigused ja kohustused.  
Kooli- ka ettevõttepoolne praktikajuhendamine  
Praktikaettevõtete ja praktikantide kogemused 
Praktikajuhendaja ja kooli koostöö juhendamisprotsessis. 
Terviklik ja ühtne praktikasüsteem. 
Töökohapõhine õpe ja õpipoisiõpe. 
Praktika hindamine ja tagasiside 

 

Õppemeetodid 

Loeng 

Seminar 

Paneeldiskussioon 

Rühmatööd  



 

Õppekeskkond 

Õpe viiakse läbi Pühajärve Spa Hotellis – auditooriumis ja seminariruumides, olemas on 

vajalikud vahendid ja esitlustehnika (dataprojektor, arvutid). 

Iseseisva töö kirjeldus 

Õppematerjalid 

http://www.kutsekoda.ee/kvalifikatsiooniraamistik 
http://www.kutsekoda.ee/kutsestandardid 
http://www.innove.ee/kutsehariduse reform 
http://www.innove.ee/kutsehariduse õppekavad 
http://www.innove.ee/praktika 
http://www.vkhk.ee/praktika 
http://www.vkhk.ee/praktikaettevõtete tunnustamise juhend 
http://www.kutsekoda.ee/ 
Praktika korraldus, õppekavad ja hindamine. R. Randmaa, 2019 

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Õppija osaleb koolitusel, sooritab rühmatööd. Hindamine mitteeristav – 

arvestatud/mittearvestatud.  

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Praktiline rühmatöö Praktiline töö on sooritatud ning rühmatöö 

esitletud.  

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Tunnistus  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus  

Kutseharidusvaldkonna ja ettevõtete/tööandjate eksperdid, nõustajad ja koolitajad 

Praktikud kutseharidusest ja ettevõtetest 

 

Õppekava kinnitamise aeg 

Kuupäev – 15.10.2018 

Registri number  - 3.1 – 32Õ  

 


