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Koolitused on TASUTA!

Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanud 
töötajaid ja seetõttu viiakse projekti “Võtmepädevuste aren-
damine Lõuna-Eestis ja Virumaal” raames läbi Lõuna-Ees-
tis ja Virumaal elukestvas õppes vähe osalenud või üldse 
mitte osalenud täiskasvanutele keele- ning arvutikoolitusi, 
et nad saaksid tööturul paremini hakkama ja oleksid valmis 
ka tulevikus end täiendama ja koolitama. Projekt suurendab 
inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemas-
olevaid kutseoskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

Koolituste raames saab kaheksas Eesti maakonnas õppida 
inglise keelt (kõik maakonnad), eesti keelt (Ida-Virumaa, Valga-
maa), läti keelt (Valgamaa) ja digipädevust (kõik maakonnad). 
Projekti partnerid on Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kut-
seõppekeskus ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Eelistatud on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ette-
valmistuseta täiskasvanud või teised elukestvas õppes 
vähem osalevad grupid. Statsionaarõppes osalevad inime-
sed koolitustel osaleda ei saa.

Koolitused toimuvad Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Jõgeva,
Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas.
Registreeri ennast juba täna, sest kohtade arv on piiratud!

Koolitused algavad alates 1. märtsist
Koolituste kestvus 80 tundi
Koolitused on TASUTA!

“Võtmepädevuste arendamine 
Lõuna-Eestis ja Virumaal” 
projekti eesmärk

Digipädevus
Koolituse läbinu omab ülevaadet arvutikasutusvaldkondadest ja 
kaasaegsetest digiseadmetest, nagu nutitelefon ja tahvelarvuti 
ning nende kasutamisest; on tuttav Windowsi töökeskkonnaga 
ja selle põhifunktsioonidega; loob ja salvestab tekstitöötluse 
programmis lihtsamaid dokumente; loob ja salvestab tabel-
töötluse programmis lihtsamaid dokumente; kasutab erinevaid 
interneti võimalusi info otsimiseks; kasutab e-posti teenust; 
kasutab ID-kaarti enda autoriseerimiseks erinevates infosüs-
teemides; digiallkirjastab arvutis olevaid dokumente.

Läti keel
Läti keele õppe edukalt lõpetanu teab põhilisi õigekirja- ja hääl-
dusreegleid, ülevaatlikult käänd- ja pöördsõnade vormistikku; 
suulise ja kirjaliku teksti eriliike ning koostamise põhimõtteid; 
oskab läti keelt astmel A2+/B1, kasutada omandatud keeletead-
misi kõnes ja kirjas; lugeda tundmatut teksti sõnaraamatuga; 
kirjutada lihtsamaid tekste keelekäsiraamatute abil; suhelda läti 
keeles olmetasandil.

Inglise keel
Koolituse lõpuks õppija mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja 
lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ning sõnu; kasutab lihtsaid 
fraase ja lauseid, kirjeldamaks ennast ning oma ümbrust; oskab 
vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata; 
kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare; valdab 
turismisektoris kasutatavat baassõnavara.

Eesti keel
Koolituse lõpuks õppija mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste, 
mis on kirjutatud igapäevases üldkeeles või mis on seotud 
õppija tööga; oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja 
toiminguid; oskab kirjeldada kavatsusi ja kokkuleppeid; oskab 
kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õpinguid, praegust ja 
eelmist tööd; oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke 
kogemusi; oskab täita tüüpdokumente.



Projekti käigus saab õppida:
Ida-Virumaa - inglise, eesti keel (võõrkeelena) ja digipädevus
Lääne-Virumaa - inglise keel ja digipädevus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on viimastel aastatel jõudsalt arene-
nud – Euroopa Liidu abirahade toel eelkõige just hooned ja sisseseade. 
Kuid ees ootavad uued väljakutsed. Koolil on maakonna olulisimas 
tõmbekeskuses täita tähtis roll, andmaks noortele konkurentsivõime-
list haridust. Seda ootavad meilt nii noored ise, Ida-Virumaa ettevõt-
ted-organisatsioonid kui ka riik. Kasvab õpetajate kvaliteedi olulisus. 
Just õpetajate inimlikud ja professionaalsed oskused on need, mis aita-
vad meil kutsehariduses uut kvaliteeti saavutada. Peame oma koolist 
suutma õpilastele lisaks kutseoskustele kaasa anda võime, orientee-
rumaks ümbritsevas kiiresti muutuvas maailmas. Koos valmisolekuga 
elukestvaks õppeks. Pakutakse esmakoolitusi, täienduskoolitusi ja  
ümberõppekoolitusi.

Õppimise teeb inimsõbralikumaks paindlik õppegraafi k (päevased/
õhtused rühmad), õppetöö kaasaegsetes klassides ja laborites, 
kohandatud õppekava, praktika hästi varustatud laborites ja töökoda-
des, kvalifi katsioonieksamite sooritamise võimalus ning individuaalõp-
pimise võimalus. 

Lisainfo õppimise kohta leiad www.ivkhk.ee
Vali endale sobiv täiendkoolitus: www.registreeri.ee

Projekti käigus saab õppida:
Viljandimaa - inglise keel ja digipädevus
Jõgevamaa - inglise keel ja digipädevus

Viljandi Kutseõppekeskus, tehnilist haridust pakkuv kutseõppekeskus. 
Meil saab omandada kutsekeskharidse, 2. - 5. taseme oskustöölise 
kvalifi katsiooni. Iga töömehe eesmärgiks on olla oma ala meister - 
ennast väärtustav, distsiplineeritud ja tööle pühendunud oskustööline, 
kes suudab hakkama saada kiirelt muutuvas ning arenevas maailmas 
- VIKKi õpetajad ja töötajad on loonud selle eesmärgi täitumiseks 
vajalikud eeldused. Meil on tublid õpetajad, kaasaegne õpikeskkond, 
toredad partnerid, hea koostöö ettevõtjatega. Siit saadud haridusega 
on ennast täiendades ja õppides võimalik saada meistriks, jätkata oma 
haridusteed.

Koolitame õppijaid ehitus-, arvuti- ja teenindus-, auto- ja metalli- ning 
täiendusõppeosakonnas. Õppida saavad igas vanuses ja haridusega, ka 
erivajadustega inimesed. Õppida saab sõltuvalt erialast ja koolikorral-
dusest päevases tasemeõppes või sessioonõppes, töökohapõhises- või 
õpipoisiõppes - VIKK pakub elukestvat õpet kõigile!

Lisainfot õppimisvõimaluste kohta vaata www.vikk.ee
Vali endale sobiv täiendkoolitus: www.registreeri.ee

Projekti käigus saab õppida:
Valgamaa - inglise, läti, eesti keel (võõrkeelena), digipädevus
Võrumaa - inglise keel ja digipädevus
Põlvamaa - inglise keel ja digipädevus
Tartumaa - inglise keel ja digipädevus 

Valgamaa Kutseõppekeskus on riiklik õppeasutus, mille tegevuse aluseks 
on Valgamaa Kutseõppekeskuse põhimäärus. Valgamaa Kutseõppekes-
kus on innovaatiline kool, kus käesoleval aastal õpib ca 500 õpilast. Õppe-
töö toimub neljas õppevaldkonnas  eesti ning inglise keeles. Samuti on 
koolil õigus õpet läbi viia läti ja vene keeles. Kool pakub õppimisvõimalusi 
erineval viisil statsionaarses ja mittestatsionaarses vormis. Võimalik on 
õppida nii töökohapõhises õppevormis kui ka koolipõhises õppes, oman-
dades erinevaid kutseõppe liike. Kooli missiooniks on parendada inimeste 
sotsiaalset positsiooni ühiskonnas. Õppeprotsessi toetavad väga erine-
vad tegevused: õpperestoran „Taru“ koka eriala õppes,  erinevad õppeko-
had- ja töökojad  nt. innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, õpilaste 
kaasamine ühisürituste organiseerimisse – nt. Euroopa Spordinädal, jne.

Valgamaa Kutseõppekeskuse moto on Põhjalikud Oskused Piirideta 
Piirikoolist e. POPP kool. 

Lisainfot õppimisvõimaluste kohta vaata www.vkok.ee
Vali endale sobiv täiendkoolitus: www.registreeri.ee

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Valgamaa Kutseõppekeskus 

Tallinna mnt 13, Sillamäe 40202 Tel: 332 0381 
e-post: galina.kadnikova@ivkhk.ee

Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald, 70108 Tel:4333095.
e-post: koolitus@vikk.ee

Loode 3, Valga 68206  Tel: 53008085
e-post: koolitus@vkok.ee


