Skilled Up - tõstame tööalast kvaliﬁkatsooni
Arenguprogramm puidusektori töötajatele
EELINFO
Läti, Leedu, Eesti ja Saksamaa puidusektori ettevõtjad ja õpetajad on projekti “Skilled
Up” raames töötanud välja uue täiendkoolitusprogrammi, mille eesmärk on tõsta
puidusektoris töötavate inimeste kvaliﬁkatsiooni: täiendada ja kaasajastada
erialaseid teadmisi ning arendada juhtimisalast kompetentsust.
Võrumaa Kutsehariduskeskusel (www.vkhk.ee) on pikaajalised traditsioonid
puiduerialade õpetamisel ja täiendõppe läbiviimisel. Uus koolitusprogramm
keskendub juhtimis- ja puittoodete konstrueerimise oskustele. Koolitusmoodulite
ettevalmistamisel on silmas peetud Eesti kvaliﬁkatsiooniraamistikus (EKR) tase 5
nõudeid. Koolitusprogrammis osalemine eeldab vähemalt keskhariduse olemasolu
ja/või puidutöötlemise valdkonna eriharidust ja/või vastavat töökogemust.
Täiendõppes kogutud ainepunkte on võimalik üle kanda tasemeõppesse.
Koolitusrogramm kestab 2 aastat, esimeste, sissejuhatavate ja juhtimiskompetentsi
käsitletavate moodulitega alustatakse juba septembris 2019. Koolituse osaks on ka
õppekäik Lätti ja Leetu.
Olles teadlikud ettevõte töötajate väga piiratud ajaressurssist ning lähtuvalt
asjaolust, et koolituse eesmärgid on seotud reaalsete tootmisprotsessidega, toimub
õpe suuresti töökeskkonnas. Auditoorne koolitus moodustab 1/3 kogu programmist,
õppetöös kasutatakse ka digi- ja kaugõppe võimalusi.
Teooria on koolitusprogrammis tihedalt seotud praktikaga. Õppijad lahendavad
ülesandeid lähtuvalt ettevõttest, kus töötatakse. Koolituse eesmärk on suunata
õppijaid analüüsima ennast ja ettevõtet, kus töötatakse ning pakkuma välja
omapoolseid ettepanekuid tootmise paremaks korraldamiseks, kvaliteedi kontrolliks,
inimeste juhtimiseks ja tehnoloogiliste probleemide lahendamiseks.
Seega on 2/3 koolitusprogrammist otseselt seotud õppija tööga ning õppimine
toimub paralleelselt tööülesannetega täitmisega ettevõttes.
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Koolituse sisu (moodulid):
Juhtimismoodulid (2019)
1. Sissejuhatav kursus.
Karjääri planeerimine ja
ettevõtlus
2. Suhtlemisoskused
esmatasandi juhile.
3. Meeskonna juhtimise
baasoskused
Moodulid 2020-2021:
4. Tehniline joonestamine
5. Konstrueerimine
6. Töökeskkond ja
tervisekaitse
7. Töö planeerimine ja
kvaliteedi juhtimine
8. Kulude planeerimine
9. Õppereis
10. Lõputöö

Infoks
Koolituse planeeritav algus 27.09.19.
Koolituse sagedus sõltub paljuski osalejate
võimalustest. Esialgu planeerime koolituse
sageduseks välja 2-3 koolituspäeva kuus: 8
ak tundi päevas. Koolitus toimub TSENTRIS.
Eelistatult ootame koolitusele neid, kes
valmis läbima kogu programmi, vabade
kohtade olemasolul võtame vastu ka teisi
huvilisi.
Ettevõtjatelt-tööandjatelt ootame töötajale
koolitusel käimise võimaldamist ja
võimaluste loomist (võimalusel ka teistele
kui ainult oma ettevõtte töötajatele).
Koolitus on õppijale ja ettevõttele tasuta

Täpsem info koolituse kohta ja koolitusele registreerumise kohta alates
septembrist:
Astrid Org
projektijuht
Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskus Tsenter
Kontakt: astrid.org@vkhk.ee
+52 83 552
Projekti koduleht: www.skilled-up.e
Projekti tutvustus eesti keeles: https://tsenter.ee/projektid/erasmus-skilled-up/
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