
E. Kurme "Eesti keele õpe kutseõppe õpetajatele" 05.-09.02.2018 

TÖÖLEHT (Lugemine. Rääkimine)

Ülesanne 1 

Lugege teksti ja kriipsutage alla oluline teave kutsekoolide kohta.

Luik: kutsehariduse maine on tõusuteel
Martti Kass 
Postimees  7. august 2010

https://www.postimees.ee/297000/luik-kutsehariduse-maine-on-tousuteel 

Reformierakondlasest  riigikogu  liikme  Lauri  Luige  hinnangul  on  rakenduskõrghariduse

maine ja kvaliteet viimastel aastatel paranenud ning kutset omandada soovivate noorte hulk

kasvanud.

«Nii  näiteks  ületab  sel  aastal  kutsekoolidesse  esitatud  sisseastumisavalduste  arv  pakutavate

kohtade arvu,» tõdeb Luik.

«Mäletan aegu, kus minu valimisringkonnas Läänemaal tegutses Taebla kutsekool, mille maine ei

olnud parimate killast. Ligi 10-15 aastat tagasi oli see pigem varuvariant neile, kes gümnaasiumisse

või kõrgemasse kooli sisse ei saanud. Täna, kus seesama kool on kolinud Haapsalu külje alla ning

kannab nime Haapsalu Kutsehariduskeskus, on olukord 180 kraadi teine,» toob Luik näite ja lisab,

et  noored  hindavad  selle  kooli  head  ning  kaasaegset  õppekeskkonda  ja  ka  saadava  hariduse

kvaliteeti.

«Mina ei ütleks, et kutse- või rakendusharidus ei ole popp. Päris paljud mu tuttavad on valinud just

selle tee. Arvestades seda, et kutsekoolide õppekeskkond on viimaste aastatega tõsise hüppe läbi

teinud,» arvab Luik.

Luige sõnul on renoveeritud kutsekoolides tasemel arvutisüsteemid, kaasaegne tehnoloogia ning

ilus ja puhas õppekeskkond.

Luik peab oluliseks, et  noorel oleks lai valik erialasid,  mis annab  õppurile ka enama vabaduse

otsustamaks  oma  edasise  karjääri  üle.  «Kui  õppekavades  on  tänapäevaseid,  populaarseid  ja

huvitavaid erialasid, siis on ka noored varmad seda omandama.»

«Kutsekoolidel  on  reeglina  ettevõtetega  head  suhted.  Nii  näiteks  teeb  Kehtna  majandus-  ja

tehnoloogiakool  aktiivset  koostööd ca  30 ettevõttega.  Ettevõtted annavad koolile  kasutada oma

seadmeid ja  masinaid  ja  esitavad  spetsiifilised koolitussoovid  ning  õppeasutus  koolitab  välja

spetsialisti,» räägib Luik.

Ettevõtted peaksid tema sõnul ise enam aktiivsust üles näitama ning koolidega kontakti otsima,

sealhulgas  õppekava arendamise aspekti  silmas pidades.  «Võimalused selleks on loodud ning
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koolid on  reeglina  koostööpakkumistele  avatud.  Üsna  aktiivselt  kuuluvad  kutsekoolid  ka

erinevatesse liitudesse.»

Kirju  kõrgharidusmaastik  on  Luige  arvates  probleem,  kuid  ka  seal  on  viimasel  ajal  toimunud

arenguid paremuse poole. «Koolide liitudes paraneb reeglina ka kvaliteet. Seadusandja poole pealt

on haridusmaastikul tööd veel küllaga.»

Erinevate  haridusastmete  osakaalud  jätaks  Luik  turu  reguleerida.  «Eks  vaba  turg ütleb  ise

suhteliselt palju ette, mida ning kui palju tarvis on. Mida vähem sekkub riik, seda parem. Selge on

see, et erialaspetsialiste on alati tarvis.»

«Mida rohkem tuleb meile juurde erinevaid tööstusi jm ettevõtteid, seda enam on tarvis vastava ala

spetsialiste.  Riigi  poolt  kõike  ette  kirjutada  ei  ole  mõeldav.  Aktiivne  suhtlus  ettevõtjate  ja

akadeemilise ringkonna vahel on ja jääb ka tulevikus väga oluliseks teguriks oodatava väljundi

saamisel,» leiab Luik.

Ülesanne 2

Vastake teksti põhjal küsimustele.

1. Millega tõestab Luik, et kutsekoolide maine on viimasel ajal paranenud?

2. Kellele oli kutsekool varuvariandiks?

3. Mida hindavad noored, kes astuvad kutsekooli?

4. Mille poolest hinnatakse kutsekoolide õppekeskkonda?

5. Miks peab Luik oluliseks, et noorel oleks lai valik erialasid?

6. Milline seos on kutsekoolidel ja ettevõtetel?

7. Mida oodatakse ettevõtetelt?

8. Mis tähtsus on vabal turul kutsekoolide suhtes?
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TÖÖLEHT (KUULAMINE)

ESIMENE ÜLESANNE

Küsimused 1-7.  Te kuulete lõiku uudistest, mille kohta on esitatud üheksa küsimust. Kuulake 

teksti ja kirjutage lahtritesse (1-9) sobiv lühivastus. Hinnatakse teksti mõistmist, mitte õigekirja. 

Kõnelõiku kuulete kaks korda. Näidis on tähistatud 0-ga. 

https://www.err.ee/593644/ministeerium-praegused-meetmed-kutsehariduse-populaarsust-ei-tosta

Kutseõppe populaarsusest

0. Mitu protsenti lõpetajatest on kavandatud aastaks 2020 õppima 
kutsekoolis? 

35 protsenti 

1. Kui paljud lõpetajatest läheb täna tegelikult kutsekooli õppima?

2. Mille tõttu ei saavutata kolme aasta jooksul loodetud eesmärki?

3. Kus on soovitud tulemus parem?

4.  Mis ei ole mõjutanud põhikoolilõpetajate haridusvalikuid 
kutseõppe kasuks?

5. Mille on kutsehariduse populariseerimine endaga kaasa toonud?
 

6. Millest on sageli tingitud põhikoolilõpetajate vähene huvi 
kutseõppe vastu?

7. Kes on  tööturul kõige keerulisemas olukorras?

Kutseõppe populaarsusest

0. Mitu protsenti lõpetajatest on kavandatud aastaks 2020 õppima 
kutsekoolis? 

35 protsenti 

1. Kui paljud lõpetajatest läheb täna tegelikult kutsekooli õppima? veerand

2. Mille tõttu ei saavutata kolme aasta jooksul loodetud eesmärki? Pehmete meetodite

3. Kus on soovitud tulemus parem? maakondades

4.  Mis ei ole mõjutanud põhikoolilõpetajate haridusvalikuid 
kutseõppe kasuks?

Riigigümnaasiumide
loomine/põhikooli ja

gümn lahutamine

5. Mille on kutsehariduse populariseerimine endaga kaasa toonud? Täiskasvanud õppijad 

6. Millest on sageli tingitud põhikoolilõpetajate vähene huvi 
kutseõppe vastu?

hoiakutest

7. Kes on  tööturul kõige keerulisemas olukorras? Ilma erialata noored

https://www.err.ee/593644/ministeerium-praegused-meetmed-kutsehariduse-populaarsust-ei-tosta
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TÖÖLEHT (LUGEMINE)

Ülesanne 1

Lugege teksti. Kirjutage tekstist välja mõtted, mis tõestavad, et kutseõpe pole 

populaarne ning mida tehakse selle populariseerimiseks.

Ministeerium: praegused meetmed kutsehariduse populaarsust ei tõsta
https://www.err.ee/593644/ministeerium-praegused-meetmed-kutsehariduse-populaarsust-ei-tosta 

Haridusministeeriumi hinnangul ei ole tänaste meetoditega saavutatav aastaks 2020 seatud

eesmärk, et 35 protsenti lõpetajatest õpiksid kutsekoolis ja 65 protsenti keskkoolis. Muutust ei

ole toonud ka kutsehariduse populariseerimiskatsed, näiteks kutseõppe sisu ja õppehoonete

uuendamine.

Täna läheb umbes kolmveerand kõigist põhikoolilõpetajatest edasi õppima keskkooli ning vaid 

veerand otsustab kutseõppe kasuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haridusministeeriumi valdkondade tulemusaruandest selgub, et tänaste pehmete meetodite, näiteks 

nõustamise ja kutsehariduse maine parandamisega ilmselt ei saavutata kolme aasta pärast soovitud 

eesmärki põhikoolilõpetajate jaotuse osas.

"Neid meetmeid on ju olnud erinevaid ja need on ka töötanud erinevalt.  Kui päris aus olla, siis

maakondades ongi see meie soovitud proportsioon paigas, aga suuremates linnades kipuvad, eriti

noored neiud, ikkagi peaaegu alati valima akadeemilise gümnaasiumi," rääkis haridusministeeriumi

üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets.

Kutseõppe  populariseerimiseks  on  ministeerium  kasutanud  ka  tugevamaid  meetmeid,  näiteks

uuendanud  nii  kutseõppe  sisu,  asutuste  hooneid  kui  ka  tehnoloogilist  parki.  Ometi  ei  ole

riigigümnaasiumide  loomine  ning  põhikooli  ja  gümnaasiumi  lahutamine  mõjutanud

põhikoolilõpetajate haridusvalikuid kutseõppe kasuks.

"Viimased kümme aastat näitavad seda, et pehmetest meetmetest pole piisanud.  Aga küsitluste järgi

kutsehariduse maine on tõusnud ja päris palju. Ainus asi, et  see ei ole mõjutanud otsuste tegemist -

põhikoolist  ikkagi  tuleb  umbes  26-27   protsenti  kutseharidusse  ja  ülejäänud  lähevad

gümnaasiumisse," rääkis Tartu kutsehariduskeskuse direktor Andrus Mõttus.

Samas leiab Mõttus, et selline olukord ei ole tingimata halb. Kutsehariduse populariseerimine on 

endaga kaasa toonud täiskasvanud õppijate hulga suurenemise.

https://www.err.ee/593644/ministeerium-praegused-meetmed-kutsehariduse-populaarsust-ei-tosta
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Põhikoolilõpetajate vähene huvi kutseõppe vastu tuleneb osati ka hoiakutest. "Ka vanemad 

soovivad, õpetajad soovitavad gümnaasiumisse minna ikkagi, nad ise lükkavad edasi otsustamist," 

ütles Tartumaa Rajaleidja keskuse juht Piret Tatunts.

Ministeerium leiab, et parim viis põhikoolilõpetajaid kutseharidusse suunata on alustada 

koolitasandilt.

"Meie eesmärk on tegelikult ju see, et mitte noored sihitult ei läheks ükskõik mida õppima, vaid et

nad valiks sobiva eriala ja et nad ka lõpetaks, sest tööturul on kõige keerulisemas olukorras need

noored, kellel ei ole keskharidust või kes piirduvad ainult üldkeskharidusega ja ei omanda üldse

mingit eriala," ütles Laidmets.

Toimetaja: Merili Nael

Kutseõpe pole populaarne Kutseõpet aitab muuta populaarseks
2020. aastaks ei saavutata planeeritud tulemust. Uuendatakse kutseõppe sisu ja õppehooneid.
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