Ülevaade projektitegevusest 2015
2015. aastal jätkus aktiivne projektitegevus.
Lõpule jõudsid:
- Kutsehariduseta ja õpingud katkestanud noorte tagasitoomiseks kooli, Euroopa
Sotsiaalfondi poolt finantseeritavat projekt „Tugiteenuste abil kutseoskusteni“;
kogumaksumusega 365 137 eurot. Kestvus: 01.07.2011-30.06.2015. Perioodi jooksul pakuti
tuge ligi 120 noorele.
- Ehituse, renoveerimise ja restaureerimisvaldkonnaga seotud projekt „Future Heritage“.
Planeeritud kestvus sept.2013 – nov.2015. Partnermaadeks Itaalia, Prantsusmaa, Portugal,
Saksamaa, Wales (Suurbritannia). Tegemist oli uuendussiirde projektiga, mis lähtus
Prantsusmaa kogemustest mida kohandati kohapealsetele oludele vastavaks.
Projekt sai teoks kahes etapis: I – koolitajatele ja ekspertidele toimus 4 töötuba, et täiendada
säästva renoveerimisealaseid teadmisi. Tegevusi jäädvustati juhendmaterjali loomiseks
õppevideo näol. II – õpetajad, kutsehariduse eksperdid ja ettevõtted said kogemusi
tihedamaks koostööks, integreerides uued oskused olemasolevasse praktikaprotsessi
arvestades väljundipõhist õpet. Uuendatud tegevusi katsetati praktilise töö käigus Eestis,
Itaalias ja Portugalis Prantsusmaa partneri juhendamisel. Projekti maksumuseks oli 290 341
eurot.
- Noorte praktika ning paremate kogemuste ja oskuste saamise projekt „The Best
Experiences and Competences from Europe“. Kestvus 01.09.2014-31.08.2015.
Partnermaadeks olid Poola, Ungari, Soome, Holland. Õpirändele saadeti 20 õpilast ja
kogemuste saamiseks 4 põllumajanduseriala õpetajat.
8. veebruar - 26. märts - 2 IT ja 3 logistika-klienditeenindaja õpilast Poolas Wroclawis,
15.märts - 26. aprill - 4 kodumajanduse õpilast Ungaris Budapestis, 12. aprill - 17. mai - 3
ehituse õpilast Poolas, aprill/mai - 2 kodumajanduse õpilast Soomes Kuovolas, 2 autoeria
õpilast Poolas, 2 teedeehituse õpilast Poolas, 2 põllumajanduse eriala õpilast Soomes
Kuopios. Projekti eelarve on 54 220 eurot.
Jätkuvad:
- Projekt “Cleaning in Healthcare – upgrading cooperation, standarding and learning”,
Puhastusteenindus tervishoius – koostöö, standardite ja õppimistaseme tõstmine, on
suunatud puhastusteeninduse eriala õpetamise ja praktilise väljaõppe taseme tõstmiseks ja
puhastusteenindaja
eriala
spetsialiseerumiseks
tervishoiuasutuses
töötamiseks.
Projektigrupp,
mille
moodustavad
kutseõppeasutused,
hariduse
edendamise
organisatsioonid, haiglad ja puhastustööde ettevõtted, hindavad üheskoos ja analüüsivad
puhastustrende tervishoius ning nõudeid mida selline töö võib esitada. Projekti üheks
väljundiks on nõuete ja kompetentside kaardistamine puhastustöötajatele
tervishoiuasutuses. Samuti haiglanakkuste ennetamise vajalikkuse ja teadlikkuse tõstmine
ning teadmiste ja oskuste hindamine läbi kvaliteedistandardi. Töö käigus püütakse
kaardistada erinevate tasemete oskuste nõuded spetsiaalselt tervishoiuasutuste
puhastusteenindusel.
Projektipartnerid on Eestist SA Järvamaa Haigla, Puhastusekspert OÜ, Soomest KSAO
Aikuisopisto, Kastek OY, Carea Hospital, Taanist Skive Tekniske Skole, Regional Hospital
of Randers, Prantsusmaalt Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et
Professionnelle Basse Normandie.
Projekti kestvuseks on okt 2014 – 31.08.2016 ja maksumuseks 277 283 eurot.

- Projektis Greeneurohub (GEEE) oleme partner.
Projekt on suunatud ehituserialade arenguks ning põhiteemaks energiatõhusus ehitamisel.
Eesmärgiks on tõsta teadlikkust energiatõhusate rakenduste kasutamisest ning suurendada
hoonete energiakasutust olemasolevate ja uute ehitiste juures. Projekti rahastatakse Euroopa
Komisjoni Erasmus+ programmist ning seda koordineerib koolituskeskus GIP-FCIP de
Basse-Normandie Prantsusmaalt. 3-aastase projekti käigus kaardistatakse erinevate riikide
poliitikad ja kutsehariduse ametiõpped, mis on otseselt seotud „roheliste“ oskuste ja
energiatõhususega. Projekti käigus luuakse ka e-õppe mooduleid, mis on suunatud
ettevõtjatele, kuid mis sobiksid ka kutse- ja kõrghariduses õppijatele. Kolme aastase
perioodi jooksul toimub ka kaks teadlikkuse suurendamise üritust, mis on suunatud
koolitajatele, ekspertidele, arhitektidele, müüjatele ja ettevõtjatele. Projekti partnermaadeks
on Eesti, Itaalia, Prantsusmaa, Portugal. Projekti kestvus on nov 2014 – 31.08.2017 ja
Järvamaa Kutsehariduskeskuse osa projekti kogumaksumusest on 33 360 eurot.
2015. aastal said rahastuse ja algasid järgmised projektid:
- „The Best Practices and Experiences from Europe vol 2“
Projekti kestvus: 1.09.2015 - 1.09.2016
20 õpilast erinevatelt erialadelt lähetatakse praktikale Poola, Ungarisse, Hispaaniasse ja
Bulgaariasse (autotehnika, puhastus ja kodumajanduse, kivi-ja betoonehituse, IT süsteemide
spetsialisti, teedeehituse, logistiku abi, ärikorralduse, põllumajanduse, hobuhooldaja ja
loomaarsti abilist).
Projekti maksumus: 48 066 eurot.
- Projektis Safety and hygiene (SAFHY) oleme partner.
(Rahastatud Central Baltic Programme/ ERDF poolt)
Projekti kestvus: september 2015 – september 2018
Keauda Group’i (Soome) poolt koordineeritud projekti on kaasatud Järvamaa
Kutsehariduskeskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Puhastus ekspert OÜ, Digital Robot
(Soome). See piiride ülene projekt seab eesmärgiks propageerida hügieeni puudutavate
teadmiste ja õppimisvõimaluste arendamist nii tervishoiu kui puhastusvteeninduse
valdkonnas. Selleks töötatakse välja mitmekeelne digitaalne õppematerjal, mida saab
kasutada nii kutseõppes kui ka tööturul uute töötajate väljaõpetamiseks ning samuti
olemasolevate töötajate täiendkoolituseks. Hügieenile keskendunud digitaalne õppematerjal
arendatakse välja koos Soome ja Eesti kutseõppe asutuste,
tervisehoiu ja
puhastusteeninduse ala ekspertidega.
Projekti partnermaad: Eesti, Soome.
Projekti kogumaksumus: 1 800 000 eurot.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse osa projekti kogumaksumuses: 108 333 eurot.

