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IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 

 

Pilootprogrammi üldeesmärk on aidata kaasa IT tasemeõppe (kutsekeskharidus) esiletõstmisele 

kutsekoolides, et sinna õppima asumine oleks atraktiivne, õppekavad ja õppetöö läbiviimine 

kvaliteetne ning õppijad suunduksid pärast lõpetamist edasi õppima rakenduskõrghariduse või 

bakalaureuse tasemeõppes. Programm aitab kaasa kutseõppeasutustest kompetentsikeskuste 

kujunemisele valdkondliku spetsialiseerumise kaudu, toetab parimate praktikate levitamist ning 

võimaldab tõsta seeläbi ka teiste koolide IT õppetöö taset. Pilootprogramm toetab Haridus- ja 

Teadusministeeriumi (HTM) kutseharidusprogrammis 2018-2021 toodud arenguvajadusi kutseõppe 

muutmiseks enam tööturu tulevikuvaadet arvestavaks, mille kohaselt on oluline tegeleda kutseõppe 

kvaliteediga ehk eelkõige õpetada ja toetada kutsekeskhariduses ja ka teistel õppekavadel õpilast viisil, et 

tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.  

 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) strateegia „Eesti Infotehnoloogia ja 

Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2030“ ja SA Kutsekoda tööjõuvajaduse seire- ja 

prognoosisüsteemi OSKA IKT analüüsi kohaselt on oluline IKT kompetentsidega spetsialistide arvu oluline 

kasvatamine nii IKT kui muudes sektorites. IKT spetsialiste on aastas juurde vaja umbes 1 580 inimest, 

kellest ligikaudu 30% e ca 455 lõpetajat peaks tulema kutseharidussüsteemist. (SA Kutsekoda via HITSA 

2018, lk 16). Selle saavutamiseks on peamisel kohal IKT hariduse kvaliteet ja selle tõstmiseks vajaminevate 

ressursside suurendamine. 

 

Kvaliteedi tõstmiseks on oluline kutseõppekavade arendus ning rakendusliku kõrghariduse ja 

bakalaureuseõppe tasemel edasiõppimine, sest ettevõtjate hinnangul on põhikoolijärgse kutsehariduse 

õpetamise sisu erinev ja tase ebaühtlane, IT oskuste õpetamine IKT ning sellega külgnevates õppekavades 

ei ole tööandja jaoks praeguses mahus ja tasemel piisavad. Samuti on vanusest tulenevalt puudulikud selle 

õppetaseme lõpetajate sotsiaalsed oskused ning vähene analüüsioskus, iseseisvus ja laiema pildi 

tajumine, mis IKT valdkonnas töötamisel olulised. Näiteks hindavad tööandjad kutsehariduse omandanud 

töötajate juures muu hulgas kõige madalamalt otsustusvõimet ja erialaseid tööoskuseid, samuti on 

murekohtadeks noorte hoiakud ja sotsiaalne küpsus (M. Nestor & K. Nurmela 2013, lk 11-12). OSKA 

uuringuaruandes „Eesti tööturg täna ja homme“ (2017, lk 5) ja Eesti elukestva õpe strateegias 2020 (2014, 

lk 6-7) on samuti toodud välja, et aina enam tähtsustub teadmiste interdistsiplinaarsus – olulised on head 

erialased oskused koos üldoskustega, nagu keelteoskus, analüütilise mõtlemise ja 

probleemilahendusoskus või meeskonnatöö oskus. Tähtsustuvad ka isiksusega seotud hoiakud ja võimed 

nagu avatus uuele, paindlikkus, loovus, ettevõtlikkus ja õpivõime.  

 

Tööandjate hinnangul on tehnikaerialadel kolmeaastane õpe peale põhikooli liiga vähene, et see 

võimaldaks olla tööelus edukas. Samas on kutseharidusest kõrghariduse tasemel edasiõppijaid väga vähe 

– aastatel 2013-2017 suundus IKT valdkonna lõpetajatest kõrgharidust omandama 125 inimest, so seitse 

inimest kutsekooli kohta. Positiivselt eristusid Tallinna Polütehnikum 30 edasiõppijaga ning ühendatud 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille kolmest õppekohast on edasiõppijaid olnud kokku 54 (HTM 

kutseharidusosakond). Probleemiks on ka õpingute katkestamine ning  mittetöötamine erialases ametis. 
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Praxise 2013. aasta uuring „Kutseharidus ja muutuv tööturg“ (M. Nestor & K. Nurmela 2013, lk 11) toob 

välja tööandjate nägemuse koolide spetsialiseerumise kohta. Lõpetajate taset silmas pidades leiti, et 

kutsekoolid peaks õpetama erialasid, milles nad on tugevad. Seega on oluline, et tekiksid IKT valdkonna 

õpet eest vedavad koolid, mis on hinnatud nii tööandjate kui ka õppijate seas. Õppekavade uuendamise 

pilootprogrammi kavandamisel on arvestatud ka Eesti Elukestva õppe strateegias 2020 (2014, lk 8, 10-13) 

ja OSKA IKT analüüsis (2016, lk 107) toodud vajadustega, millega tegelemine võimaldaks IKT 

õppekavarühma tulemuslikkust süsteemselt parandada: vajadused uue õpikäsituse rakendamiseks, 

õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja koostööks tööandjatega ning õpingute parem sidustamine 

praktiliste töödega. ITL visioonis infoühiskonnast 2030: nutikas Eesti (2018, lk 4) on samuti need vajadused 

selgelt välja toodud, rõhutades õpetajaskonna ettevalmistuse vajadust uuemateks õpimeetoditeks, kus 

õppeprotsessi üheks osaks on ka tööandjad. Ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kutseharidusprogrammis 

2018-2021 on selgitatud, et võtmetähtsusega on tööandjate aktiivne ja sisuline osalus 

kutseharidussüsteemi arendamises, mh on rõhutatud, et tööandjate senisest aktiivsem kaasamine 

kutseõppe sisu kujundamisse ning õppe läbiviimisse on olulised õppe ajakohasuse ja kvaliteedi tagamisel 

(lk 4).  

 

Kutsehariduse positiivsete külgedena, mis peaks aitama noortel seda haridusteed valida, saab välja tuua 

kvaliteetsed ja tänapäevased õpikeskkonnad, toimunud on õppekavade uuendamine ja järjest enam 

püütakse õpinguid siduda ettevõtete vajadustega, et lõpetajate haridus annaks neile võimaluse edukalt 

tööturule siseneda. Samuti on tööandjad  järjest enam valmis õppijatele praktikakohti pakkuma (M. 

Nestor & K. Nurmela 2013, lk 12). 

 

Eeltoodust tulenevalt on programmi eesmärkideks: 

 

1. Kasvatada tööturu vajadustele vastavate tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase 

spetsialiseerumise kaudu. 

2. Arendada IT valdkonna õppekavasid, tõsta õpetamise taset ning tagada õppijate motivatsioon 

õpingute täies mahus läbimiseks. 

3. Luua tingimused, et IT erialadel kutsekeskhariduse õppekavade lõpetajad jätkavad õpinguid   

kõrghariduse tasemel. 

 

 

Eesmärgid on jagatud alameesmärkideks, nende saavutamiseks toimub tihe koostöö kõrgkoolide- ja  

ülikoolidega ning ettevõtetega. 

 

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse Harno koordineeritava IT Akadeemia programmi (ITA) kogemust 

ja positiivset kuvandit. 
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Eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused on jaotatud neljaks olulisemaks tegevussuunaks:  

 Õppekavade arendamine, õppetöö läbiviimise kvaliteedi tõstmine (sh koostöö kõrgkoolide ja 

ettevõtjatega); 

 Õppetöö korraldajate ja läbiviijate motiveerimine ning kompetentside arendamine (koolitused ja 

meistriklassid, ettevõtetes stažeerimine, välisvisiidid ja rahvusvahelise kogemuse vahetamine, 

tasemeõpe/täiendkoolitus IT valdkonnale spetsialiseerunud kutseõpetajatele); 

 Õppevara väljatöötamine ja õppetöö läbiviimise tehnilise baasi uuendamine; 

 Teadlikkuse tõstmist ja eesmärkide saavutamist toetavad turundustegevused. 

 
Programmi uuenduslikkus 

Programmi eesmärkide saavutamiseks luuakse õppekavade arendamise käigus nelja-aastane õppekava, 
mille esimesel aastal saavad õppijad ülevaate erinevatest infotehnoloogia valdkondadest. Peale esimest 
aastat spetsialiseerutakse ühele kahest IKT õppekavarühma õppekavast: „Andmebaaside võrgu disain 
ning haldus“ või „Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs“. Pilootprogrammi raames töötatakse välja 
kava, kuidas 4-aastase õppekava lõpetajad saaksid omandada 5. taseme kutsehariduse. 
 
Programmi käigus pööratakse tähelepanu lõpetajate edasiõppimisele kõrghariduse tasemel. Selleks 
suurendatakse eesti keele, matemaatika ja inglise keele õpetamise mahtu ning tehakse koostööd 
kõrgkoolide ja ülikoolidega. Sotsiaalsete oskuste arendamiseks tõstetakse meeskonnapõhise õppe 
osakaalu ning kasutatakse projekt- ja probleemõppe metoodikat. 
 
Oluline roll programmi tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel on tööandjatel. Tegevuste elluviimisel 
suurendatakse programmis osalevate koolide omavahelist koostööd, mille raames viiakse läbi senise õppe 
tugevate ja arendamist vajavate külgede analüüs, leitakse arenduskohad, toimub võimalike ühiste 
õppemoodulite väljatöötamine, turundustegevuste läbiviimine jne. 
 

Eesmärk on alustada õppetegevust ühel õppekaval 2019. aasta sügisel, esimeses etapis toetatakse kolmes 

kutsekoolis õppekava uuendamist ja õpetamise kvaliteedi tõstmist. Pilootprogramm annab sisendi 

teistele kutsekoolide õppetöö uuendamiseks.  
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1. Programmi eesmärgid 
 

Kutsekeskhariduse tasemel IT õppekavade uuendamisel lähtutakse järgmistest 

eesmärkidest ja alameesmärkidest: 
1. Kasvatada tööturu vajadustele vastavate tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase 

spetsialiseerumise kaudu. 

2. Arendada IT valdkonna õppekavasid, tõsta õpetamise taset ning tagada õppijate motivatsioon 

õpingute täies mahus läbimiseks. 

3. Luua tingimused, et IT erialadel kutsekeskhariduse õppekavade lõpetajad jätkavad õpinguid   

kõrghariduse tasemel. 
 

Eesmärk 1. Kasvatada tööturu vajadustele vastavate tugevate IT spetsialistide arvu noorte 

varajase spetsialiseerumise kaudu. 
Varajane IKT valdkonna õppele spetsialiseerumine võimaldab süvendatult saada hea ettevalmistuse ning 

tagab õppijate oskuste ja teadmiste vastavuse tööturu vajadustele. 

 

Alameesmärk 1.1 Lõpetajate erialased teadmised vastavad tööandjate vajadusele  

- Õppekavade koostamisel, õppetöö läbiviimisel ning praktikaprogrammide ja -süsteemide 

arendamisel tehakse tihedat koostööd ettevõtetega, et tagada töömaailmas vajalike oskuste ja 

teadmiste tase. 

- Õppimise jooksul saab õppija kokkupuute IT ettevõtlusmaailmaga, mis annab arusaama, millisele 

IT valdkonnale soovib ta edaspidi keskenduda, seeläbi on lõpetaja võimeline tegema põhjendatud 

edasiõppimis- ning karjäärivaliku.  

 

Eesmärk 2. Arendada IT valdkonna õppekavasid, tõsta õpetamise taset ning tagada 

õppijate motivatsioon õpingute täies mahus läbimiseks. 
Õppekava arendus aitab kaasa ka õpingute katkestamise vähenemisele, sest huvitav ja väärtustatud õpe 

tõstab õppijate motiveeritust. Motiveeritud õppijate valik mõjutab õpikeskkonda ja üldist 

õpimotivatsiooni õpingute ajal. IT-valdkonnas õppimine eeldab huvi ja head ettevalmistust reaalainetes, 

mida peegeldab kõrgem keskmine hinne vastavates õppeainetes, samuti katkestavad suhteliselt madala 

keskmise hindega sisseastujad õpingud suurema tõenäosusega. Tähelepanu pööratakse tüdrukute 

kaasamisele, keda IT valdkonnas õpib ja töötab vähe.  

 

Alameesmärk 2.1 Võimekamate õppijate vastuvõtt uuenevatele IT õppekavadele  

- Kasvab konkurss ühele õppekohale, mis võimaldab õppegruppi valida enim motiveeritud õppijaid.  

- Kasvab sisseastujate keskmine hinne.  

 

Alameesmärk 2.2 Õppekvaliteedi arendamine ja tagamine 

- Toimub süsteemne ja jätkupidev õppekava arendus, mis lähtub tehnoloogia arengusuundadest ja 

tööandjate vajadustest. 
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- Õpetajad on heade õpetamis- ja erialaste teadmiste ning oskustega, mõistavad IT valdkonna 

ettevõtete toimimisloogikat ja töö põhimõtteid, õppetöö läbiviimisel on kaasatud praktikud 

ettevõtetest. 

- Õppetöö läbiviimisel kaasaegsete õpimetoodikate rakendamine (sh probleemõpe, projektipõhine 

õpe, simulatsioonide ja tõsimängude kasutamine), kaasaegse õppevara loomine ja kasutusevõtt, 

õppekeskkonna tehniliste võimaluste arendamine. 

- Õpilaste ettevalmistamine ja osalemise toetamine kodumaistel ning rahvusvahelistel 

kutsemeistrivõistlustel (Noor Meister, CADrina, WorldSkills, EuroSkills jmt). 

- Õppijate ja vilistlaste tagasiside süsteemne arvestamine õppekava ja õppetöö arendustegevustes. 

- Valdkonna õpetamise arengu tagamiseks tehakse koostööd kõrgkoolide ja ülikoolidega. 

- Praktiliste oskuste arendamiseks praktika läbiviimine koostöös ettevõtetega. Töötatakse välja 

koostöövõimalused, mis ei pane ettevõtetele suurt pikaajalist koormust, samas annab noorele 

väärtusliku kogemuse.  

 

Eesmärk 3. Luua tingimused, et IT erialadel kutsekeskhariduse õppekavade lõpetajad 

jätkavad õpinguid kõrghariduse tasemel. 
Õppijad saavad esmased teadmised kutsehariduses, spetsialiseerumiseks ning kõrgemal tasemel 

spetsialistina töötamiseks on oluline jätkata õpinguid kõrghariduses. Kutseõpingutes osalejad saavad 

ülevaate, millised on karjääriteed ja spetsialiseerumise võimalused kõrghariduses. 

 

Alameesmärk 3.1 Õppekavade arendamine ja õppetöö toimub kutsekooli ning ülikooli koostöös 

- Õppekavade uuendamisel toimib koostöö kutse- ja kõrghariduse pakkujate vahel, et vastavuses 

oleksid nii õpetatavad teemad kui ka nende sisu ulatus.  

- Õppetöö läbiviijatena kaasatakse kõrgkoolide ja ülikoolide õppejõude. 
- Õppetöö läbiviimine toimub osaliselt kõrgkoolide/ülikoolide õppeklassides ja laborites, et 

tutvustada õpikeskkonda ja pakkuda täiendavaid võimalusi. 
- Luuakse mehhanism (nt valikainete kaudu), mille alusel saavad kutsehariduses õppijad 

kõrghariduse ainepunkte, mis motiveerib neid õpinguid jätkama. 

- Luuakse toimiv VÕTA süsteem, mis võtab arvesse kutseõppes õpitud teadmisi ja oskusi. 

- Korraldatakse õpetajate ja õppejõudude ühisseminare, õpilaste ja üliõpilaste häckatrone jms. 

 

Alameesmärk 3.2 Üldainete õpetamise kvaliteedi tagamine 

- Õppekavade uuendamise pilootprogramm annab võimaluse õppijatele, kellel juba põhikooli ajal 

on süvendatud IT ja tehnoloogia huvi, jätkata õpinguid suurema keskendumisega IT-le, 

omandades kontsentreeritult ka kvaliteetse keskhariduse.  

- Kutsehariduse lõpetajate matemaatika, eesti keele ja inglise keele taseme parandamiseks, 

riigieksamite sooritamiseks ning õpingute jätkamise võimaldamiseks tagatakse vastavate ainete 

õpetamine gümnaasiumis ettenähtud tasemel sh matemaatika õpe laia matemaatika õppekava 

järgi.  
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1. Pilootprogrammi tegevused 
 

1.1 Õppekavade arendamine, õppetöö läbiviimise kvaliteedi tõstmine (sh koostöö 

kõrgkoolide ja ettevõtjatega) 

Tegevuste käigus arendatakse nelja-aastane õppekava, mille esimesel aastal saavad õppijad ülevaate 

erinevatest infotehnoloogia valdkondadest. Peale esimest aastat spetsialiseerutakse ühele kahest IKT 

õppekavarühma õppekavast: „Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus“ või „Tarkvara ja rakenduste 

arendus ning analüüs“. Pilootprogrammi arendusetapis töötatakse välja kava, kuidas 4-aastase õppekava 

lõpetajad omandavad 5. taseme kutsehariduse. Õppekavade arendamisel tehakse koostööd ettevõtete ja 

ülikoolidega. 

 

3.2 Õppetöö korraldajate ja läbiviijate kompetentside arendamine ning motiveerimine 
Koolides on probleemiks õpetamise tase (mh üldaintes), vananev õpetajaskond, IKT digitehnoloogiate 

kasutamise tase, ettevõttepoolse praktikajuhendamise kvaliteet jmt, seega on oluline pöörata tähelepanu 

õppetöö korraldajate ja läbiviijate kompetentside tõstmisele. Pilootprogrammi raames on selleks: 

3.2.1 Õpetajate ja kaasatavate praktikute kompetentside tõstmine, koolitused ja meistriklassid 
Suurt tähelepanu on vaja pöörata uuendatavate õppekavade õpetajate eriala- ja digioskustele, samuti 
didaktikapädevusele ning koolitada nii üldainete õpetajaid kui ka kutseõpetajaid. Oluline roll õppetöös 
peab olema töötavatel praktikutel, kellele tuleb luua võimalus vajadusel osaleda õppetöö läbiviimist 
ettevalmistaval koolitusel. 
Vastavalt vajadusele võivad koolitusteemadeks olla: õppetsükli/tunni planeerimine ja läbiviimine, 
kaasaegsete õppemetoodikate kasutamine, õppijate eneseanalüüsi toetamine, väljundipõhise õppe 
rakendamine, õppeülesannete ja -materjalide loomise põhimõtted, digipädevuse tõstmine jne. 

3.2.2 Ettevõtetes stažeerimine 

Õpetajatele luuakse võimalus enesetäienduseks oma õpetatavas valdkonnas ettevõtte töökeskkonnas. 
Stažeerimise vorme võib olla erinevaid: töövarjutamine, ühisstažeerimine väikse arvu õppijatega jne. 

3.2.3 Välisvisiidid ja rahvusvahelise kogemuse vahetamine  
Selleks, et omandada rahvusvahelist kogemust, korraldatakse välisvisiidid, millest võtavad osa 
pilootprogrammis osalevate koolide, HTM, Harno, ettevõtjate esindajad. Koolid saavad õppe 
rikastamiseks kasutada eTwinningu platvormi võimalusi rahvusvaheliseks projektitööks, mis ei nõua 
täiendavat rahalist ressurssi. 

3.2.4 Järelkasvu kasvatamine 

Koolide poolt on esmasena välja toodud vajadus tasemeõppe läbinud kutseõpetajate järgi, kes on 
spetsialiseerunud infotehnoloogiale. Seetõttu on programmi tegevustena oluline ülikooli(de) juures 
tasemeõppeprogrammi või täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine. Vastavas õppes on 
õppima oodatud lisaks pilootprogrammi koolidele ka teiste kutsekoolide õpetajad ning inimesed, kes veel 
ei tööta kutseõppeasutustes. Õppe vormi ja sisu otsustamiseks kutsutakse kokku töörühm, kuhu kuuluvad 
HTM, Harno, kutsekoolide, ülikoolide ja tööandjate esindajad.  
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3.3 Õppevara väljatöötamine ja õppetöö läbiviimise tehnilise baasi uuendamine 
Pilootprojekti raames õppekava uuendamisega paralleelselt on vajalik täiendada olemasolevat õppevara. 
Innove poolt 2018. aastal läbiviidud kutsehariduse õppevara kaardistuse kohaselt on õppekavarühmas 
„Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs“ õppekava materjalidega kaetud ligikaudu 25% ulatuses, 
materjalide kvaliteet on hinnatud heaks. Õppekavarühma „Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus“ 
õppekava on materjalidega kaetud ligikaudu 50% ulatuses, materjalide kvaliteet on hinnatud väga heaks 
(Moosel 2018, lk 9-10). 

Programmi käigus hinnatakse, milliseid materjale on võimalik kasutada juba loodud materjalidest (nt 
Harno ProgeTiigri programmis üldhariduskoolide gümnaasiumi taseme jaoks loodud materjalid), mida on 
võimalik katta inglisekeelse õppematerjaliga ning millised materjalid on puudu, aga vajalikud 
eestikeelsetena (õpetajaraamatud, süsteemsed õppematerjalid õppijatele, teoreetilised ja koostöös 
ettevõtetega loodud praktilised ülesanded, simulatsioonid, õpimängud jne). Vastavalt vajadusele tuleb 
uuendatav või lisamaterjal tellida keskselt või koostada koolide poolt. 

Kaasaegsete õpimetoodikate rakendamine, uute õpperühmade vastuvõtt ning osaliselt vananenud 
seadmete kasutamine toob vajaduse koolide arvutipargi ja muu tehnilise varustuse uuendamise ning 
litsentside ostmise järgi.  

 

3.4 Õppekavade turundustegevused 
Traditsiooniliselt on Eestis väärtustatud haridusteed, kus peale põhikooli jätkatakse õpinguid 
gümnaasiumis ja edasi ülikoolis, seega  tuleb turundustegevustes ja -sõnumites arvestada sihtrühmana nii 
potentsiaalseid õppijaid kui ka nende vanemaid. 

Teavituses keskendutakse järgnevale: 

- Võimalus spetsialiseeruda IT õppele juba keskhariduse omandamise ajal 
- Uuendatud õppekavadel on tugev üldainete, mh matemaatika, eesti keele ja inglise keele 

õpetamise tase, mis võimaldab õpinguid jätkata rakendusliku kõrghariduse või bakalaureuse 
õppes; 

- Välja on toodud teised õppekava tugevused, mh koostöö ettevõtete ja teiste haridusasutustega. 
 

Turundussõnumite ja -tegevuste kavandamisel ning elluviimisel on olulisel kohal koostöö nii koolidel 
omavahel, HTMi kui ka Innove kutsehariduse maine valdkonna tegevuste elluviijatega.  

 

2. Tulemusnäitajate määratlemine ja aruandlus 
 

Pilootprogrammi peamiseks tulemusnäitajaks on lõpetajate edasiõppimise määr, mille puhul seatakse 
eesmärgiks 20% õppekava lõpetajate koguarvust. Tulemushindamise rakendamisel võib määratleda 
koolide rahastusele baasosa ja tulemustest sõltuva osa. Täiendavate tulemusnäitajate vajadus ja sisu 
määratletakse ITA kutsehariduse juhtrühma, HTMi ja koolide koostöös ning need kinnitab juhtrühm. 
 
Tulemuste jälgimiseks esitavad koolid aastased tegevuskavad, kus kirjeldatakse pilootprogramm 
eesmärkide saavutamiseks kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused. Kaks korda aastas  
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esitatakse aruanded (kord poolaastas vahearuanne ning aastaaruanne), kus kirjeldatakse meetme 
eesmärkide ja õppekavade lõikes eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevused, mille elluviimiseks 
kasutati programmi toetusraha ning antakse hinnang tegevuste tulemuslikkusele ja õppekava 
arenduseesmärkide täitmisele. 
 

3. Pilootprogrammis osalevate kutsekoolide valik 
 
Pilootprogrammi koolide valik on tehtud õppekavarühma ja õppekavade võrreldavuse alusel, et saavutada 
arendusprotsessi suurim sünergia – mitmes koolis ühe valdkonna õppetöö uuendamine annab võimaluse 
paremaks koostööks, senise teadmise ärakasutamiseks ja tagasisidestamiseks koolide vahel. Samuti on 
võimalik luua ühised moodulid või valikainete süsteem ja kaasata kõrgkoole ja ülikoole. Võrreldavus on 
oluline, sest lisaks õppekavade arendusele tuleb pilootprogrammis testida protsessi metoodikat.  
 

Pilootprogrammi toel arendatud koolide õppekavade arendustöö kvaliteeti on võimalik teise koolidega 
võrdlevalt hinnata 2020. aastal välishindamise protsessi kaudu, mida viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuur.  
 
Pilootprogrammi kaasatakse tulenevalt eelarvest kolm kooli: Tallinna Polütehnikum, Tartu 
Kutsehariduskeskus ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.  
 
Koolide valikul on arvestatud riikliku koolitustellimuse täitmist 2017. aastal ning koolitustellimuse mahtu 

aastatel 2018-2020. Lisaks on arvestatud geograafilist printsiipi – koolid katavad geograafiliselt olulise osa 

Eestist, samuti on igas piirkonnas võimalik IT valdkonnas minna edasi õppima kõrghariduse tasemel. Kuigi 

kutseharidusest kõrgharidustasemele õppima minejate arv on madal, on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

ja Tallinna Polütehnikum olnud suurima kõrghariduse edasiõppijate arvuga viimasel neljal aastal (vastavalt 

54 ja 30 edasiõppijat). 

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse kaasamine annab võimaluse õpet läbi viia nii eesti kui vene 

õppegruppidele. Võimalus arendada õpet nii eesti- kui venekeelse grupi jaoks võetakse kaalumisele 

arendustegevuse käigus.  

 

4. Programmi juhtimine ja osapoolte rollid 
 
Programmi strateegilise juhtimisega tegeleb IT Akadeemia juhtkomisjon, kelle ülesandeks on kinnitada 
tegevuskavad, eelarve, teostada järelevalvet ja analüüsida tulemusi. Juhtkomisjoni kuuluvad HTM, Harno, 
ITL, MKM, haridusasutuste esindajad. Programmi tegevuste ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, 
analüüsimiseks kutsutakse kokku töörühmad, kuhu kuuluvad kaasatud osapoolte esindajad. 
 
Osapoolte rollid on: 

Haridus- ja teadusministeerium 
 pilootprogrammi üldsuuniste kirjeldamine 

 osalevate koolide valik 
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 osalemine ITA kutsehariduse meetme töörühma töös 

 pilootprogrammi tulemuste jälgimine ja analüüs 

 vastavalt pilootprogrammi käigus selgunud vajadusele ettepanekute tegemine juriidiliste 
dokumentide muutmiseks 

 täiendavate ressursside kaasamine pilootprogrammis osalevate ning hiljem liituvate 
kutseharidusasutuste õppetöö edasiseks arenduseks IT ja sellega külgnevatel õppekavadel 
 

Hariduse Infotehnoloogia SA 
 programmi väljatöötamine 

 ITA kutsehariduse meetme töörühma(de) kokkukutsumine sh vajadusel teistest asutusest ja töö 
korraldamine 

 õppekava arenduse projekti juhtimine ja vastavate protsesside kaardistamine 

 lisarahastusega õpetajate koolituste läbiviimine  

 kutsekoolide ja ettevõtete esindajatega kutsekooli ja tööandjate võimalike koostöömudelite 
kaardistamine, sh jätkusuutlikuks koostööks vajalike ressursside kirjeldamine 

 lisarahastusega õppematerjalide, tõsimängude, simulatsioonide jmt õppevara tellimise 
väljatöötamise korraldamine, vajadusel hangete läbiviimine  

 programmi üldise finantsaruandluse koostamine 

 osalevate koolide kuluaruannete kontroll 

 pilootprogrammi tulemuste jälgimine ja analüüs 

 jätkutegevuste rahastusmudeli ja mõõdikute väljatöötamine  

 peale pilootprogrammi lõppemist kokkulepitavate jätkutegevuste elluviimine 
 

Innove SA 
 ITA kutsehariduse meetme töörühma töös osalemine 

 Osalemine õppekavaarenduses 

 Osalemine õppevara väljatöötamise töörühmas 
 

Osalevad koolid 
 valitud õppekava arendus ja kvaliteedi tõstmise protsessi läbiviimine 

 projektimeeskonna kokkupanek (koolijuht, arendusjuht või õppetöö juht, õppekava juht, 

turunduse/kommunikatsiooni eest vastutaja) 

 õppekava juhi kaasamine, kellel on nii teoreetiline taust kui ka praktiline kogemus IKT valdkonnas, 

õppetöö läbiviimise kogemus ning kontaktid ettevõtlusmaailmas 

 projektikoosolekute korraldamine ja nendel osalemine 

 ITA kutsehariduse meetme töörühma töös osalemine 

 õppetööga seotud strateegiliste partnerite määratlemine ja valik, ettevõtete ja ülikoolidega 

koostöö algatamine ja hoidmine 

 uuenenud õppekava turunduspõhimõtete kirjeldamine  

 kokku lepitavate tulemus- ja seirenäitajate täitmine 

 koostöö teiste pilootprogrammis osalevate koolidega – senise õppe tugevate ja arendamist 

vajavate külgede analüüs, arenduskohtade leidmine, võimalike ühiste õppemoodulite 

väljatöötamine, turundustegevuste läbiviimine jne. 
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 finantsaruandluse korraldamine ja aruannete esitamine Harnole 
 

Kõrgkoolid ja ülikoolid 
 osalemine õppekavaarenduses, et mõlema haridustaseme õpiväljundid ja -sisendid oleksid 

kooskõlas 

 osalemine ainete läbiviimises ja õpikeskkonna kasutusvõimaluse pakkumine oma 
õppeklassides/laborites, et kutsehariduse õppijad saaks kokkupuute ja infot kõrghariduses IKT 
valdkonnas pakutava kohta  

 ITA kutsehariduse meetme töörühma töös osalemine 

Ettevõtjate esindajad 
 ITA kutsehariduse meetme töörühma töös osalemine 

 õppekava arenduses ja kvaliteedi tõstmisel tööandjate seisukohta esindamine õppeasutuse 
tasandil 

 õppetöö läbiviimiseks, õppevara loomiseks, praktikavõimalusteks ettevõtetest 
koostööpartnerite leidmisele kaasa aitamine  

  



                                                                                       

11 
 

Allikad 

HTM (2014). Eesti elukestva õppe strateegia 2020. 
https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf 

HITSA (2018). IKT valdkonna majanduse, kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse võimekuse 
analüüs. 
https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud 

HTM. Kutseharidusprogramm 2018-2021. 
https://www.hm.ee/sites/default/files/7_kutseharidusprogramm_2018-2021.pdf 

ITL (2018). Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2030: nutikas Eesti; 
https://www.itl.ee/public/files/Visioon%202030.pdf 

Mets, U & Leola, R. (2016) Tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteem OSKA. Tulevikuvaade tööjõu- ja 
oskuste vajadusele: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (2016). SA Kutsekoda 
http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/11/IKT-terviktekst.pdf 

Moosel, A. (2018). Ülevaade kutsehariduse õppevara kaardistusest 2018.a; 
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/06/2018-Oppevara-kaardistus.pdf 

Nestor, M. & Nurmela, K. (2013). Kutseharidus ja muutuv tööturg: tööandjate uuringu lühikokkuvõte. SA 
Kutsekoda 
https://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482842 

 (2017) Tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteem OSKA uuring: Eesti tööturg täna ja homme. 
http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/12/Eesti-tööturg-täna-ja-homme2017.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud
https://www.hm.ee/sites/default/files/7_kutseharidusprogramm_2018-2021.pdf
https://www.itl.ee/public/files/Visioon%202030.pdf
http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/11/IKT-terviktekst.pdf
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/06/2018-Oppevara-kaardistus.pdf
https://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482842
http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/12/Eesti-tööturg-täna-ja-homme2017.pdf

