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Saatja: Helna Karu-Baher <Helna.Karu-Baher@innove.ee> 

Date: K, 26. juuni 2019 kell 05:53 

Subject: Otsus PRÕM täiendava keeleõppe IV vooru kohta 

To: Sille Lillestik (sille.lillestik@khk.ee) <sille.lillestik@khk.ee> 

 

 

Tere! 

 

PRÕM täiendava keeleõppe IV vooru tegevuskavade ettepanekute hindamine on lõppenud. Saadan 

otsuse tegevuskava ja eelarve kohta. 

IV vooru laekus tegevuskavade ettepanekuid kokku 17 õppeasutuselt, kus alategevuskavu esitati 

kokku 52 summas 922 555 eurot. IV vooru eelarve jääk alategevuskavade rahastamiseks oli 500 000 

eurot. 

 

Hindamiskomisjoni otsused ja tähelepanekud ettepanekute parendamiseks: 

 

Tartu Kutsehariduskeskus 

Täiendav eesti keele õpe 

Alategevuskava rahastatakse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ 

(PRÕM) tegevuse Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses, tingimusel, et õppeasutus korrigeerib 

oma tegevuskava ja eelarvet vastavalt hindamiskomisjoni tähelepanekutele: 

 

Arvestades PRÕM tegevuse 8.8 viimast, st piiratud vahenditega vooru, toetada kindlasti kolme 

esimest tegevust seatud tingimustel. Võimalusel ning järgnevate tingimuste täitmisel ka muud. 

Tingimused: 

• Parandada õpiväljundite ja üldiste eesmärkide sõnastust, mis toetavad õpilaste aktiivset keelelist 

panustamist; 

• mõelda läbi õppekäikudel/reisidel kavandatava tegevuse suurem kasu keeleõppele, planeerida 

paremini keeleliselt arendavaid aktiivseid tegevusi; 

• täpsustada, kas õpetaja saab ERMi minna oma programmiga, kui ERMis pakutakse õpilastele valmis 

programme; 

• rühmaga töötamiseks kaasata üks õpetaja, mitte kaks; 

• teisel õppeaastal vähendada õpetaja töötunde 17 t võrra e-õppe ettevalmistuse arvelt; 

• jätta ära toitlustus ERMis ning auditoorse õppe ajal (15 korda); 

• vähendada toidukordade arvu õppekäigul Tallinnasse ühele korrale ning maksumust vähemalt 13 

eurole. 

 

Ettepanek: õppekäigud võiksid olla pigem seotud erialadega ning võimalike praktikakohtadega. 

Tartu Kutsehariduskeskus 

Soome erialakeele praktiline õpe 

Alategevuskava ei rahastata „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ 

(PRÕM) tegevuse Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses perioodi 2019-2021 piiratud eelarve 

tõttu ("Juhend täiendava keeleõppe tegevuskavade ettepanekute koostamiseks ja esitamiseks, 

IV voor" punktid 10.6) 

Tartu Kutsehariduskeskus 

Inglise erialakeele praktiline õpe 

mailto:Helna.Karu-Baher@innove.ee
mailto:sille.lillestik@khk.ee
mailto:sille.lillestik@khk.ee


Alategevuskava ei rahastata „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ 

(PRÕM) tegevuse Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses perioodi 2019-2021 piiratud eelarve 

tõttu ("Juhend täiendava keeleõppe tegevuskavade ettepanekute koostamiseks ja esitamiseks, 

IV voor" punktid 10.6) 

 

 

Palun vajadusel korrigeerida rahastatavas tegevuskava eelarves palgad: abikõlbulik tunnitasu on see, 

mida õpetaja teie koolis saab analoogse töö eest (keeleõppes). Kui õpetaja koormus on väiksem, kui 

1.0, tuleb lisada täiendav keeleõpe õpetaja koormusesse. Töötasu täiendava keeleõppe eest on 

sellisel juhul tema tavapärane töötasu analoogse töö eest koolis. Juhul kui õpetaja koormus on juba 

1,0 ja ta teeb ajutiselt täiendava keeleõppe raames lisa- või ületunnitööd, siis võib maksimaalselt olla 

töötasu vastavalt seadusele 1,5kordne – samuti tuleb jälgida muid seadusest tulenevaid tingimusi. 

 

Ootan eelarve ja vastavate alategevuskavade parandusi hiljemalt 1. augustiks allkirjastatud 

digikonteineris. Rahastuse täpne summa täpsustub peale paranduste esitamist. 

 

Lugupidamisega 

Helna Karu-Baher 

 

Õpetajakoolituse praktika arendamine (tegevus 

8.5)<http://haridusinfo.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-

projektid/prom/opetajakoolitus> 

Täiendav keeleõpe (tegevus 8.8)<http://haridusinfo.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-

projektid/prom/keeleoppetegevused> 
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