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Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut
avab sügisest uuendatud magistriõppekava –
info- ja teadmusjuhtimine.

T

ööandjate probleemipüstitustest lähtuvad õppeülesanded tagavad tugeva
IT-analüüsil ning sotsiaal- ja infoteadustel põhineva praktilise hariduse.
Info- ja teadmusjuhtimise magistrikaval
saab üliõpilane spetsialiseeruda mäluasutuste või kommunikatsiooni suunale. Laia sotsiaalteadusliku põhja annab ülevaade ühiskonna- ja infoteaduste teooriatest, kuid õppekava tuumaks on praktilised IT-analüüsi
ja infojuhtimise ained.
Uues õppekavas on ühendatud kolm valdkonda: infotehnoloogia, sotsiaalia ja humanitaaria. Maailmas on sarnaseid õppekavu teisigi, kuid Eestis on see magistrikava sotsiaalja humanitaarteaduste ning infotehnoloogia
osade suhtelise võrdsuse poolest esimene.
Info- ja teadmusjuhtimise magistriõppesse tulekul pole eelduseks selle ala kogemus. Tegemist on õppekavaga, kuhu saavad

tulla kõik inimesed – sõltumata varem õpitud erialast. Kasuks tuleb kindlasti huvi infosüsteemide tellimise ja arendamise vastu
või kokkupuude mõne suurema süsteemi rakendamisega.
Väga sünergiline õpe
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi
juhataja, ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit rõhutab uue magistriõppekava interdistsiplinaarsust ja sünergilisust.
“See on võimalik tänu sellele, et kõikidel meie instituudi õppekavadel on võimalus aineid ja mooduleid võtta vastavalt oma
soovile ja vajadustele ning luua just selline
haridus, nagu seda kõige enam vajatakse,”
selgitab ta. “Eri õppekavasid on meil üheksa
ning nii on võimalik oma õppeprofiili täiendada väga erinevate pädevustega. Üks meie
tugevusi on ka näiteks väga head suhtlus

Professor Halliki Harro-Loit (üleval) ja
uue kava programmijuht Pille PruulmannVengerfeldt näevad õppekava ühe tugeva
küljena võimalust saada väga mitmekülgne
haridus.

sotsiaal- ja haridusteaduskond

AVAB MAAILMA
VÕIMALUSED
Sotsiaalteaduste õppekavad bakalaureuseõppes
Ajakirjandus ja kommunikatsioon
Psühholoogia
Riigiteadused
Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Rakenduskõrgharidusõppes
Infokorraldus (rakenduskõrgharidusõpe, ka avatud ülikoolis)

Dokumentide vastuvõtt 22. juunist 2. juulini 2015
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Kevad tähendab
ka uusi võimalusi
kunstis – ja miks
mitte alustada või
jätkata oma teed
Eesti Kunstiakadeemias!

Info- ja teadmusjuhtimise
magistrikava alustab 1. septembril 2015. Esimest korda
saab uuele õppekavale sisseastumiseks avalduse esitada juba
eeloleval vastuvõtuperioodil
22.6–2.7.2015. Vaata lähemalt
www.yti.ut.ee/sisseastumine.

treeningud, mida on vaja enamikul erialadel ning mis on turuhinnaga tellides väga
kallid. Tööturule sisenedes on hea suhtlusoskus väga suur pluss.”
Halliki Harro-Loit juhib tähelepanu, et kõige enam võidavad need ühiskonnateaduste
instituudi õppijad, kes on huvitatud eri pädevustest ning kaasavad oma õpingute planeerimisse ka instituudi õpinõustaja – vajalikku infot on väga palju ning professionaali abiga saab koostada just igaühe isikliku
karjääri jaoks kõige paremad õpinguplaanid.

Mitmed väljundid
Info- ja teadmusjuhtimise kujul on tegemist
õppekavaga, millel on selge praktiline väljund. Õppetöös lahendatavad ülesanded on
rakenduslikud ja lähtuvad valdavalt tööandjate probleemipüstitustest.
Õppekava koostades on arvestatud sellega, et tänapäeval oodatakse noortelt tööturule sisenedes kogemust ja ka töötavad
spetsialistid peavad üha uuenevate nõuetega kursis olemiseks oskusi ja teadmisi juurde omandama. Seega antakse magistrantuuris õppijatele võimalikult palju praktilisi oskusi koolist kaasa.
Tulevane info- ja teadmusjuhtimise magister võiks leida tööd eri sektorite organisatsioonides, kus on vaja juhtida infot tänapäevaste infosüsteemide abil. Lõpetajate eeliseks on IT-valdkonna terminoloogia ja spetsiifiliste nõuete mõistmine ning
hea ühiskonna- ja organisatsioonitunnetus.
Teemat arendades võiksid lõpetajad tööd
saada näiteks infosüsteemide (pea)spetsialistidena, raamatukogutarkvara spetsialistidena, digikogude spetsialistidena. Samuti
võiksid lõpetajatest saada digiarhiivide või
digikogude arendamise eest vastutavad inimesed, kes tegelevad infosüsteemide arendamise ja tellimisega. Kohad, kuhu lõpetajad võiksid tööle minna, on näiteks asutuste
üld- või kommunikatsiooniosakonnad, kantseleid, asjaajamistalitused jne. Tulevane töökoht sõltub palju ka sellest, milline on inimese varasem haridus ja spetsiifiline huvi,
sest selle magistriharidusega saadakse kaasa üldpädevused, mida saab rakendada vastavalt enda huvile paljudes valdkondades.
Eraldi tasub välja tuua spetsialiseerumine mäluasutuste suunale, mille lõpetajad võivad tööle minna muuseumide kogudesse, raamatukogudesse jms.
Magistrikaval on võimalik õppida ka
töö ja pere kõrvalt, sest õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus neljapäevast
pühapäevani.
Anne-Mari Alver

esti Kunstiakadeemia ümber liigub palju legende,
kuid mitte kõik neist ei vasta
tõele. Üks levinumaid eksiarvamusi on, et sellesse kooli pürgimiseks
peab olema juba “peaaegu valmis
kunstnik”. Ainult üks vastuväide –
mida sel juhul õppima minnakse?!
“Tegelikult on kõigi nende jaoks,
kel hing kunstiakadeemiasse ihaldab, aga julgust nappima kipub,
üks suurepärane võimalus – sisseastumiskatsete eelsed intensiivkursused. Mõeldud just neile, kes pole
viimasel ajal saanud piisavalt kunstiga tegeleda, või siis neile, kes tahavad saada aimu, mis sisseastumiskatsetel ees ootab ning mis rütmis
seal kunstiakadeemias ikkagi hingatakse,” soovitab Eesti Kunstiakadeemia täiendusõppe koordinaator
Pirje Kõvatomas.
Intensiivkursused ootavad arhitektuuriteaduskonda, disainiteaduskonda, vabade kunstide teaduskonda ja restaureerimise osakonda
ning Avatud Akadeemiasse sisseas-

fotod eka

fotod tü

reusekraadi omandada töö ja/või pere
kõrvalt ja/või kes elavad Tallinnast ja
selle lähiümbrusest eemal.
Tsükliõppesse kandideerimise eelduseks on keskharidus ning sisseastumiskatsed, kandideerimine toimub
sisseastumise infosüsteemis SAIS.
“Väga sageli valitakse tsükliõpe
ka teise kõrghariduse omandamiseks,” märgib Kujunduskunsti õppekava juhataja Raido Laasi ning mainib, et EKAsse on õppima tuldud väga
mitmesugustelt ning sageli kunstiga
üldse mitte seotud erialadelt. “Aga
inimese sees on midagi, mis on jäänud senimaani realiseerimata ning
otsib nüüd väljundit,” jutustab Laasi.
Meeldiv uudis on ka uus magistriõppekava sisearhitektuuris. Õppekava on ingliskeelne ja mõeldud nii
kodu- kui ka välismaistele õppuritele.

EKA tudengid
suvepraktikal Evald
Okase muuseumis.

Kõige ilusam
kõrgharidus
tujaid. Mõnepäevastel kuni paarinädalastel õhtustel kursustel saab
harjutada maalimist, joonistamist
ja erialaga seotud oskusi.
Uus ja põnev tsükliõpe
Veel üks eksiarvamus on see, et Eesti Kunstiakadeemias saab õppida
ainult nii, et õppimisele pühendutakse sajaviiekümneprotsendiliselt
ning muud elu kunstnikuks pürgijal olla ei tohigi.
Kindlasti saab ka nii. Aga mitte ainult.
Sellest õppeaastast alustab tsükliõppena tööd EKA uus õppekava –

kujunduskunst. Tegemist on laiapõhjalise õppekavaga, kus on võimalik õppida nelja eriala: keskkonnadisain, ruumikujundus, meediagraafika ja moestilistika.
Tasemeõppe programm kestab
neli aastat ning auditoorne õppetöö toimub kaks korda kuus kolmepäevaste tsüklitena. Õppepäevad on neljapäev, reede ja laupäev,
tööpäeviti on õppeaeg õhtuti, laupäeviti hommikupoolikul. Kuna tegu
on osakoormusõppega, on programm tasuline.
Tsükliõpe on mõeldud eelkõige neile, kes soovivad bakalau

Kuidas sisse astuda?
Sisseastumine toimub samal ajal ja
samal viisil kõikidele õppetasemetele ja õppevormidele.
SAISi vahendusel saab dokumente esitada 20. juunist 3. juulini. Kellele
see mingil põhjusel ei sobi, see võib
sisseastumisdokumentidega 2. ja 3.
juulil isiklikult kohale tulla.
Pärast avalduse esitamist saadetakse tudengiks pürgijale kogu sisseastumisinfo – katsete ja vestluste
ajad jmt – meilile.
Kõigil huvilistel on arukas hoida pilk peal Eesti Kunstiakadeemia
kodulehel www.artun.ee, sest kogu

Kujunduskunsti
erialad
Keskkonnadisaini erialal
õpetatakse eri keskkondade
kujundamist, nagu näituste
ja muuseumide väljapanekud, samuti vaateakende,
kaupluste väljapanekute,
TV-stuudiote ja messibokside
kujundamist.
Ruumikujunduse eriala
eesmärk on anda baasteadmised ja ülevaade ruumikujunduse erialast ja luua
süsteemne ettekujutus selle
sotsiaalkultuurilisest rollist
ning tähtsusest.
Meediagraafika eriala
õpetab kujundusgraafikuid
töötama reklaami ja meedia
eri valdkondades. Õppetöös
kujundatakse kaubamärke, reklaame, raamatuid,
postmarke, plakateid, internetigraafikat ning videoanimatsioone kujundusgraafika
mitmeis väljundites.
Moestilistika eriala põhiteemad on seotud stilistikaga. Õppetöö käigus omandatakse teadmised moestilistika
põhitõdedest ja visuaalse
kommunikatsiooni olemusest.

info sisseastumise ja akadeemias
õppimise kohta on sealt lihtsa vaevaga leitav.
Anne-Mari Alver

Mõtle suurelt!
TUTVU EBSi UUENENUD
BAKALAUREUSEPROGRAMMIDEGA:
RAHVUSVAHELINE ÄRIJUHTIMINE*
• Turundus ja kommunikatsioon
• UUS! Teenusedisain ja -juhtimine
• UUS! Ettevõtlusrahandus

ETTEVÕTLUS JA ÄRIJUHTIMINE
• Loomeettevõtlus
• Professionaalne müük
• UUS! Tehnoloogiaettevõtlus

VÕÕRKEELED JA ÄRIKORRALDUS*
Gümnaasium – Ülikool – Täiendõpe
www.ebs.ee

• Turundus ja kommunikatsioon
• UUS! Teenusedisain ja -juhtimine
* Võimalus omandada EBSi ja Lancaster University
Management Schooli topeltdiplom.
Koolileht 27. mai 2015
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Riina Kangur:
“Õpetama peaks last,
mitte ainekava!”

“Õpetaja pole imetegija,
kes lapsele tarkused pähe
paneb. Õpetamine ja õppimine on kahepoolne protsess,” arutleb Riina Kangur.

K

irjanik ja pedagoog Riina Kangur (53) on õpetajaametit pidanud mitmel
pool: Eestis, Soomes, Kanadas ja
Prantsusmaal. Mööduva õppeaasta
on rahutu hingega daam oma laste soovil taas kord veetnud Eestis,
jagades kooliharidust ja elutarkusi
noortele kaasmaalastele.
“Elamine eri riikides on avardanud mu hinge ja maailmavaadet.
Kolkapatriotismi pole minus kunagi
olnud, aga nüüd saan paremini aru
inimestest, kes sellest kiivalt kinni
hoiavad,” ütleb armastatud õpetaja vestluse alguses, tunnistades, et
2014. aastal Prantsusmaalt päikselisest Nice’ist tagasi pöördumine oli
tema jaoks šokk.

3 a.

Eestis pole midagi
muutunud
“Nice’is oli fantastiline töökoht. Kujutasin ette, et leian samasuguse
töösuhte ka Tallinnas. Ootused olid
suured. Kolm aastat oli möödunud,
lootsin näha drastilisi muutusi Eesti ühiskonnas, aga kõik oli sama.
Asusin tööle lasteaiakasvatajana, aga ka seal oli enamjaolt kõik
sama mis nõukogude lasteaias. Langesin sügavasse depressiooni. Loomulikult hakkasid selle tagajärjel
kõikvõimalikud füüsilised sümptomid välja lööma. Olin järjest haige. Haigeolemine on aga Eestis karistatav nii riigi kui tööandja poolt.
Riik loodab sellega raha kokku hoida, tööandja tembeldab su laisaks,”
annab Riina hinnangu olukorrale
Eesti tööturul.

Ta tunnistab siiralt, et töötasu
eest suutis tasuda Kalamajas asuva korteri üüri, kuid söögi ja elamise jaoks pidi mees Prantsusmaalt
raha saatma, et hingekest sees hoida, sest Eestis ei väärtustata pedagoogi tööd. Inglise keelt õpetava
Kanguri sõnul ei nõua Prantsusmaal keegi õpetajalt tasuta töötamist. Eestis töötavad nõnda kõik
õpetajad, tehes tööd ka nädalavahetustel ja kodus hilistel õhtutundidel ning varahommikul enne
kuke kiremist.
“Riik ootab, et õpetaja töötaks
ennekõike missioonitundest, ministeerium ootab mõttetute õppekavade loomist ja täitmist, vanemad
ootavad individuaalset lähenemist
just tema lapsele, kool ootab koolivälist tööd ja siis tuleb veel päevi-

2015/2016 ÕPPEAASTAL
VÕETAKSE VASTU ÕPILASI
JÄRGMISTELE ERIALADELE:
ÕPPETÖÖ ALGUS SEPTEMBER 2015

Põhikooli baasil

Mehhatroonik
Sõiduautotehnik
Automaatik
Metallitöötleja CNC pinkidel töötaja
Keevitaja
Müüja rõivaalal
Sisekujundaja assistent
Rätsep - stilist

Keskkooli baasil

Mehhatroonik
* Külmamehaanik
Sõiduautotehnik
* Arvjuhtimisega (CNC)
metallilõikepinkide seadistaja
* APJ lehtmetalli töötlemispinkidel
töötaja (jätkuõpe)
Keevitaja
Juuksur
* Meisterjuuksur (jätkuõpe - tasuline)
Rätsep - stilist
** Meeste - rätsep (jätkuõpe)
** Sisustustekstiilide õmbleja (tasuline)
Automaaler
Autokeretehnik
* Autodiagnostik
* Müüja rõivaalal

3 a.
3 a.
3 a.
3 a.
3 a.
3 a.
3,5 a.
3 a.

2
2
2
2

a.
a.
a.
a.

1 a.
1,5 a.
0,5 a.
2 a.
9 kuud
0,5 a
1,5 a.
1,5 a.
1,5 a.
2,0 a.

Soovijatele koht renoveeritud
õpilaskodus

TASEMEL
KUTSEHARIDUS
Koolileht 27. mai 2015

Õppekavad pärsivad
loomingulisust
Proua Kangurile on ühes haridusasutuses otse lausutud: “Need on
ju lapsed! Lastega töötamist ei saa
ometi rahasse ümber arvestada!”
Naine laiutab nõutult käsi, leides,
et paljudes Eesti koolihädades on
süüdi mõttetud õppekavad, sest

õpetajatöö on ennekõike siiski loominguline protsess.
“Nõuda õppekavasid, mis on
kuupäevaliselt, teemalt ja abivahenditelt õppeaasta lõikes paika pandud, on sama jabur ning absurdne kui nõuda kunstnikult aru, mis
päeval ta mis värvi oma lõuendile
paneb, kui palju ja mis kell. Ja siis
võiks talle ju ettekirjutuse ka teha,
et kollasega liiga üle ei pingutaks.
Ma ei tea, kes selle jabura de-

Tuleviku
tehnikaharidus
Tallinna
Polütehnikumist

tailse õppekava koostamise välja mõtles, aga lapsi ta sellega küll
ei aidanud.
Õppekavasid kohtasin esimest
korda Eestis, ka päevikuid õppisin Eestis täitma. Mul on tuttavaid
õpetajaid terves Euroopas, keegi
pole mitte kunagi kuulnud õppekavadest.”
Riina Kangur tõdeb, et mitmed
tema mõtted on leidnud ka positiivset vastuvõttu, ainult et pika viita-

President
mõttekaaslaseks
Õppekavade vastu sõdisin juba kaheksa aastat tagasi. Õnneks on ka
vabariigi president minuga nüüd
ühel arvamusel. Aastapäeva kõnes
rõhutas temagi, et õpetaja ei pea
õpetama õppekavu, vaid ainet,” sõnab Riina Kangur.
“Kui keegi toob välja, mis on
mujal maailmas paremini, siis ei
tohiks talle kohe kõrri karata, vaid
peaks asuma mõtlema, kuidas seda
asja teha nii, et meil ka sama hea
oleks. Arvan, et kõige suurem erinevus Prantsuse ja Eesti ühiskonna
vahel ongi rahva suhtumine – me
nagu ei julge veel endale parimat
tahta ja igasuguse kriitika puhul
võtame kaitsepositsiooni. Prantslaste mõtlemine on avaram, tulevikku suunatud. Eestlased elavad
minevikus,” räägib Kangur.
“Mis oleks siis see, mida Eesti
riik ja ühiskond ning üksikindiviid
saaksid paremini teha, kas või hariduse valdkonnas, sotsiaalselt, et

ühiskond tervikuna muutuks elujõuliseks?” tekib minus huvi.
Laste eest vastutagu
vanemad
Nelja lapse ema Riina Kangur: “Kõigepealt peaks vanemad panema
vastutama oma laste eest. Oled endale lapsed muretsenud, siis sina
vastutad, mitte riik ja mitte kool,
vaid sina, lapsevanem. Ja kui ei
saa hakkama, tuleb lapsed suunata korralikku kasuperre. Karm, aga
tõsi. Praegu tundub, vaadates õnnetuid, kasvuhormoonidest segaduses teismelisi koolides, et lapsi
on muretsetud nagu lemmikloomi
– alguses on armas ja vahva, siis
muutub veidi tüütavaks, veidi hiljem veel tüütavamaks ja siis lükataksegi kooli kasvatada. Saan aru,
et tihtipeale on ka nii, et vanematel on raske, enamik rahvast rügab
ju nagu ori, ja nad lihtsalt ei jõuagi oma lastega tegeleda, aga – kas
siis on õigust ka lapsi muretseda?
Laps, see on pühendumine ja vastutus. Millal see ükskord Eesti ühiskonnale kohale jõuab?
Lasteaias töötades oli mul seal
üks väike, armas viieaastane poiss,
kes toodi lasteaeda kell seitse hommikul ja viidi sealt kell seitse õhtul.
Poisi isa esitas ühele õpetajale küsimuse, kas kuidagi ei saaks last veidi varem lasteaeda tuua... Aga see
polnud ju kurg, kes talle ootamatult ja ette teatamata lapse oli too-

nud, tema ise oli selle lapse endale
muretsenud.
Perekond tuleb ausse tõsta. Pole
midagi tähtsamat ühiskonnale kui
õnnelik, armastav perekond. Vanematel peab töö kõrvalt jääma aega
ka oma lastele, ja lastel peab olema
aega tegeleda huviringidega ja perekonnaga koos viibida. Ainult nii
kasvab tugev ühiskond.
Haigeid lapsi kooli viia ei tohi.
Meil, Eestis on talvel lasteaiad ja
koolid poolhaigeid lapsi täis. See
on täiesti lubamatu. Aga mis seal
rääkida, ka täiskasvanud inimesed
uhkustavad sellega, et on 38kraadise palavikuga tööle läinud! Olen
õudusega mõelnud, et kui keegi tahaks inimkonda Ebola viirusega ära
lõpetada, tuleks tal sellega algust
teha Eestist, sest Eestis lähevad inimesed ka haigena tööle, seega tuleks nakatada vaid üks ja ongi viirus kulutulena teele läinud.
Koolides on laps kõik ja pole kunagi süüdi. Aga niimoodi täisväärtuslikku inimest ei kasvata, niimoodi kasvatame ainult ülbeid, üle laipade marssivaid, emotsionaalselt
kääbakaid, silmakirjalikke isendeid.
Vanemad on läinud seda teed, et õigustavad oma lapse käitumist igas
asjas ja igal pool. Aga õigustamine
pole kasvatamine. Laps peab ju varasest noorusest aru saama, et igal
teol on tagajärg. Et meil on õigus ja
vabadus valida, aga meil on ka kohustus tagajärgede eest vastutada.

Me hakkame küll lastele juba
maast madalast akadeemilisi teadmisi sisse pookima, aga ei õpeta
neile sotsiaalseid oskusi, lubaduste täitmist, emotsionaalset intelligentsust, reeglitest kinnipidamist.
Haridus jääb poolikuks
Suurepärased akadeemilised teadmised on küll hea asi, aga kui nende teadmiste juures on emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus
null, siis on tegemist ikkagi pooliku arenguga.
Tihtipeale olen kuulnud nii laste kui laste vanemate suust sellist
väljendit: ah, see eelmine õpetaja
ei õpetanud ju midagi! Unustatakse ära üks lihtne tõsiasi, et sellel on
kaks poolt – õpetamine ja õppimine. Aga kui vanemad tahavad oma
lapsele täiesti individuaalset lähenemist, siis tuleks neil eraõpetaja
palkamisele mõelda. Mõnede laste puhul on see suisa vajalik. Eesti
koolisüsteem peaks jõudma lõpuks
nii kaugele, et vanematel oleks võimalik oma lapsi kodus õpetada ja
see oleks riigi poolt mingil määral toetatud. Kõik lapsed ei sobigi
suurde klassi, aga sellega arvestamist ei saa õpetaja õlgadele ja vastutusele panna. Koduõpe on mujal
maailmas juba aastaid olnud arvestatav õppevorm. See pole olnud ainult rikaste pärusmaa. Selline võimalus peaks ka Eestis kättesaadav
ja tõsiseltvõetav olema.”

1915-2015

Pärnu mnt. 57
Tallinn
tel. 610 3601
info@tptlive.ee

Dokumentide vastuvõtt algab 15. mail ja kestab:
põhikooli baasil 8. juulini
keskkooli baasil 19. augustini
Erialade kohta vaata lähemalt:
www.tptlive.ee

1 a.

* kaugõpe ** õhtuneõpe
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kuid täita, kontrolltöid teha...” kurvastab naine.

Foto: Kadri Lahtmaa

Raivo Kaer

foto erakogu

Riina Kangur toob välja rea põhjusi, miks Eestis valitseb
süngem emotsionaalne kliima kui näiteks Prantsusmaal.
Enamik noist põhjusist on seotud kooli ja lastekasvatusega.

jaga. “Olen alati Eesti elust kümme
aastat ees käinud. Soomest Eestisse tagasi kolides pakkusin välja hakata inglise keelt õpetama üleeuroopalise (Common European Framework) keeleõpetuse programmi
alusel. Keegi ei saanud aru, millest
räägin – mis A2? Mis B1? Kümme
aastat hiljem teavad kõik, mis tähendab A2 või B1!

KUI TEAD,
KES ON SINU KÕRVAL,
EI OLE OLULINE,
KES ON SINU VASTAS.

3 erialaosakonda ja
17 põnevat eriala!
Võtame vastu õpilasi nii
põhikooli kui ka keskkooli baasil.
Uued õppekavad, ka lühiõpe!
NB! Õppimine Tallinna Polütehnikumis on tasuta!
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Väljaandja AS Eesti Ajalehed
Toimetaja Anne-Mari Alver
Keeletoimetaja Katrin Hallas
Kujundaja Tuuli Prees
Projektijuht Maie Viilup,
tel 661 3339; maie.viilup@lehed.ee

EHITAMISE
KUNST

“M

Haridus ja kutseoskused
Väidet, et kutsekooli lähevad õppima vaid
need, kes gümnaasiumisse ei saa, usuvad
ikka veel paljud. Hetkel ehituskoolis juba
teist eriala omandav Jaanus oli gümnaasiu-

mis õppides kindel, et tema kutsekooli, eriti
ehitajaks, õppima ei lähe. Juhuse tõttu siiski kutsekooli õppima asunud noormees on
tänaseks avastanud, et just ehitusvaldkond
on talle südamelähedane. See on ala, mis
pakub pidevalt uut ja huvitavat, nõuab professionaalset lähenemist ning nüüdisaegsete tehnoloogiatega kursis olemist. Nii ei ole
ta kordagi tundnud tööle minnes vastumeelsust ja on leidnud endale erilise armastuse
– armastuse betooni vastu.
Ehituskoolis on hulk õpilasi, kes otsustasid pärast 10. klassi õppida eriala, mis neid
tõeliselt huvitab. “Mulle on hingelähedased
vanad asjad, sest nendel on oma ajalugu ja
hing. Ma olen alati soovinud ellu äratada pööningule visatud vana tooli või kapi. Seetõttu otsustasin pärast 10. klassi valida ehituskooli, et rohkem teada saada restaureerimisest. Ma ei ole seda otsust kordagi kahetsenud,” on Maria rahul, et otsustas gümnaasiumis õppimise vahetada kutsekooli vastu.
Väga hea praktika
Kutsekoolis õppimise üks osa on praktika
reaalses töökeskkonnas, kus toimub oma
oskuste täiendamine ja kinnistamine. Nii
näiteks on Tallinna Ehituskooli õpilased
praktika raames renoveerinud G. Otsa nim
Muusikakooli ja Tallinna linna sotsiaalkortereid. Seejuures on objekte üle andes alati tuntud rahuolu, sest sinu kätetöö jääb
kestma aastateks.
Hetkel Lasnamäel I kursuse õpilastega
kahte korteriremonti lõpetav ehituskooli õpetaja Laura on kindel, et selline kogemus on hindamatu. “Sellistest noormeestest
saavad tulevikus head mehed oma naistele, sest nad ei karda tööd. Lisaks ei pea iga
kruvi seina keeramiseks kutsuma remondimeest,” muheles kutseõpetaja Laura. “Emotsioone on palju, alates sellest, et saime iseseisvalt tööd teha, kuni üksteiste abistamiseni. Samas õppisime palju uusi nippe
ja kasulikke oskusi. Oli väga tore, et töötasime küll igaüks omaette, kuid kui kellelgi
oli abi vaja, siis kõik aitasid kõiki. Ei taha ju
objekti üle andes häbisse jääda,” kinnitas I
kursuse ehitusviimistluse õpilane Morten.
Kogemused teistest maadest
Kutsekool annab võimaluse tutvuda eri
maade kultuuride ja ehitustraditsioonide-
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lesja Pedossar tõdeb, et ilukoolitusega tegelejaid on Eestis palju ja
konkurents selles valdkonnas suur.
“Minu uuringu eesmärk on aidata näha, milliseid muudatusi saab teha organisatsioonis
ja milliseid täienduskoolitusi on vaja koolitajatel, et värskendada oma teadmisi ja saada uusi, et tõsta oma
organisatsiooni kõrgemale
tasemele,” põhjendab ta.
Iluharidus on Eestis
üsna populaarne ning
just seepärast tahtis
Alesja Pedossar näha,
mida erinevad ilukoolitustega tegelevad ettevõtted pakuvad.

Kui otsustad kutsekooli kasuks, on see parim võimalus omandada oskusi
kogu eluks ja tegeleda valdkonnaga, mis on südamelähedane.
e ei oleks iialgi uskunud, et
kutsekool võib olla nii äge!
Me tahame ise ka siia õppima tulla!” teatasid Eesti Õpilasesinduste Liidu noored pärast ringkäiku Tallinna Ehituskoolis. Eesti kutsekoolid võivad uhkust tunda oma uute ja renoveeritud õppekeskkondade ning tänapäevase sisustuse üle, kus õpe
toimub tihti paremate tööriistade ja seadmetega kui mõnes väiksemas ettevõttes. Lisaks
on kutsekoolide õpilastel võimalus õpingute
ajal ennast täiendada Euroopa Liidu riikides
ja saada reaalne töökogemus juba õpingute
ajal, töötades praktikaettevõtetes.
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Kadri Põlm

Kutseharidus
annab tööturul eelise
Kirsti Tammik

ehituskool.ee
Vastuvõtt alanud!

Tallinna Ülikooli andragoogika osakonna tudeng
tegi uurimistöö eesti iluturul.

ga, praktiseerides poolteist kuud mitmes
Euroopa riigis. Nii näiteks viibisid Ehituskooli õpilased sellel kevadel Maltal, Itaalias, Ungaris ja Saksamaal. Koos erialaste
oskuste arendamisega on see ainulaadne
võimalus tutvuda kohaliku eluoluga, keele ja kultuuriga. Itaalias praktikal olevatel
õpilastel on üsna tavaline, et ühes käes on
tööriist ja teises käes sõnastik – töökeel on
ju ikka itaalia keel.
Meie praeguses maailmas on olulisel
kohal kõrgharidus. Ikka leidub inimesi, kes
usuvad, et kui valida õppimiseks kutsekool,
siis oled elu lõpuni lihttööline. Tegelikkus
on aga sootuks teine. On just kutsekoolide
lõpetajatel eelised õppida edasi kõrgkoolis
mõnel insener-tehnilisel erialal, sest erialased teadmised on juba olemas. Samas keegi
ei salga, et kutsekoolist tulnud õpilasel tuleb esialgu lisatunde kulutada teoreetilistele õpingutele. Seda nii matemaatikas, füüsikas kui keemias. Ühtlasi ollakse erialaste teadmistega aga eeskujuks gümnaasiumilõpetajatele. “Matemaatika ja füüsikaga
peab ikka tõsiselt vaeva nägema. Ja oh, see
filosoofia! Aga erialaainetes olen nagu kala
vees. Saan õppejõududega vahetada erialaseid teadmisi ja kogemusi!” kiidab praeguseks Tehnikakõrgkoolis teisel kursusel õppiv
endine ehituskooli õpilane Dmitri.
Põnev elu ja töised väljakutsed
Tihti mõeldakse, et õppimine kutsekoolis on
igav. Tegelikkus on taas midagi muud. Õpilastel on võimalus osaleda mitmesugustel
erialastel meistrivõistlustel nii Eestis kui ka
laias maailmas. Ehituskooli parimad meistrid on osalenud nii maailma- kui ka Euroopa
meistrivõistlustel. Lisaks erialastele mõõduvõtmistele toimuvad kutsekoolide vahelised
meistrivõistlused eri spordialadel.
Kutsekoolide aktiivsemad õpilased kohtuvad kord aastas kutsekoolide suvepäevadel, kus saavad kokku noored üle Eesti. Võisteldakse nii sportlikes mängudes kui ka üldkultuurilistes teadmistes. Omal kohal on ka
humoorikas etteaste Playback. Seega võib
öelda, et õppides kutsekoolis, leiad sõpru
ja tuttavaid nii Eestist kui laiast maailmast.
Kutsekool pakub häid eneseteostusvõimalusi. Õppida eriala, mis on sinu jaoks parim, mis ühendab nii hobi kui töö, pole kunagi hilja. Kutsekoolid ootavad sind!

“Tahan aidata
õppijatel kasulikke
valikuid teha,” põhjendas
Alesja Pedossar oma
uurimistööd.

foto erakogu

TALLINNA
EHITUSKOOL

Mitme tunniga saab
küünetehnikuks?

foto tallinna ehituskool

Välispraktika on põnev!
Ehituskooli õpilased
panevad end proovile
Ungaris vabaõhumuuseumis.

Koolituse teema

“Loodan, et minu tööst on õppimishuvilistele abi enda jaoks kõige parema ja sobivama koolituse leidmisel. Tõenäoliselt
tahab igaüks õppida ju võimalikult kõrge
tasemega koolitusel, kus on head ja kogemustega õpetajad,” arutleb Alesja Pedossar.
Alesja kirjeldab uuringu valmimist:
“Kõigepealt panin paika parameetrid, mille kohta koolitajaid küsitleda. Lähtusin
sellest, mis mind huvitaks, kui tahaksin konkreetsel erialal koolitust saada. Uuringu valimiks
olid eri firmad, mille info oli
kättesaadav internetiportaalides. Kui see info puudus,
mida me vajasime, saatsin
meilile kirja küsimustega
ja andsin firmale 24 tundi
aega kirjale vastamiseks,
mõnedele vajaduse korral
ka rohkem.”
Miks just ööpäeva jagu?
“Sest koolitusasutustel on oluline ka kommunikatsioon ja kiirus meilile vastamisel.”
Alesja Pedossar kinnitab, et
koolitajatega suheldes oli väga
huvitav jälgida, kuidas võimaliku õpilasega suheldakse ning
kuidas temasse suhtutakse –
selgus, et erinevused on üsna
suured.
Et koolitusele spetsialiseerunud ettevõtted annavad kvaliteetsemat
koolitust kui salongid, kus koolitamine on kõrvaltegeAeg, hind

Korraldaja, info

ArvutiKoolitus
Komplektkursus – AutoCADi alg- ja põhikursus.
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem
AutoCADiga kokku puutunud, kuid kel on vaja sellega töötada ja soov omada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet. Läbides alg- ja põhikursuse, omandab osaleja põhilised AutoCADi kasutamiseks vajalikud oskused ning saab ülevaate programmist.
Meie koolituskalendris on veel järgmised kursused:
AutoCADi algkursus 12 ak t (ka vene keeles!)
AutoCADi põhikursus 18 ak t (ka vene keeles!)
AutoCAD 3D kursus 20 ak t
AutoCAD 3D sisekujundajatele 20 ak t
Visualiseerimine AutoCADis 12 ak t
AutoCADi kursus haljastajatele 20 ak t
AutoCADi kursus konstruktorile 20 ak t
Revit Architecture’i algkursus 20 ak t (02.06;
04.06; 09.06; 11.06)
Revit Architecture’i jätkukursus 18 ak t
Revit Structure’i algkursus 20 ak t
3ds Max’i baaskursus 20 ak t
Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t
Sketchupi baaskursus 12 ak t

Koolitaja
nimi

Hind
eurodes

Koolituse
maht

Mis on
hinna sees

Lisapäeva
hind
eurodes

Soodustused

Leksiko
Iluhariduskeskus

195

Vähemalt 38
tundi + iseseisvad tööd

Materjalid kohapeal kasutamiseks

Vajaduse
korral täiendav õppe
päev tasuta

—

Angel Nails

192

umbes 16
tundi (sõltub
õppijate kiirusest)

Materjalid kohapeal kasutamiseks
ja tunnistus

—

võib teha 1
päeva koolituse,
mis maksab
100 eurot, aga
selleks on vaja
väikest kogemust küünetehnikuna

Ilutasku

250

Umbes 32
tundi (sõltub
õppijate kiirusest)

Materjalid kohapeal kasutamiseks
ja tunnistus

Tasuta

Materjalid
kohapeal kasutamiseks

CaroLy
Küünestuudio

Stardi
komplekt 9 W
lambiga 160;
stardikomplekt
36 W lambiga
185

Umbes 24
tundi (sõltub
õppijate kiirusest)

Materjalid kohapeal kasutamiseks
ja tunnistus

—

—

Dinski
Erakool

Geelküünte
paigaldus
295 (lisandub
materjal 25
eurot)

45–55 akad.t.

—

—

—

Euronails

310

56

Materjalid kohapeal kasutamiseks

—

—

Pro Nails

525

48

Materjalid kohapeal kasutamiseks,
koolituse läbinuna
saab õpilane rahvusvahelise originaaldiplomi

10 €/h

—

Kiisu
Küüned

350 (koos
stardikomplektiga)

40

Materjalid kohapeal kasutamiseks

50

—

Ann Beauty

352

40

Materjalid kohapeal kasutamiseks

—

—

Ilusalong
Lootos

260

48

Materjalid kohapeal kasutamiseks

70

Beautycare

550

—

Materjalid kohapeal kasutamiseks

—

—

Tsikiita
Ilustuudio

290–320
(koos stardikomplektiga)

—

Materjalid kohapeal kasutamiseks
ja tunnistus

25

—

Beauty
factory

350 + KM
(ainult koolitus, stardipaketita)

36

Väljaõpe, õppetöö
materjal, koolitusmapp, eksam,
diplom

150

—

vuseks, on üpris ootuspärane. “Üllatus oli
mulle aga see, et ka hinnad on koolitusfirmades pigem soodsamad kui salongides.”
Kui Alesja ise praegu küünetehnikuks otsustaks õppida, ajaks ta omakoostatud ta-

05.06; 08.06; 10.06;
12.06; 15.06
480 € + km

240-480 € + km

Küünetehnikute baaskoolitused

AS USESOFT
Tobiase 8, 10147 Tallinn
tel 630 5105
kontakt@usesoft.ee
www.usesoft.ee

AutoCADi alg- ja põhikursust korraldame ka Tartus.
Korraldame kursusi rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi juures.
Võimalik tellida tarkvara- ja eraõppekonsultatsioone. Koolitustel osalenud
saavad kaasa õppematerjalid koos ülesannetega.
Vaata lisainfot ja sooduspakkumisi: www.usesoft.ee
Usesoft Facebookis: www.facebook.com/usesoft.cad
Üks rida (kursuse info) koolituskalendris 27 € + km.
Tellides vähemalt kolm rida, on logo TASUTA, muidu ühe rea hinnaga.
Reklaami tellimine: tel 661 3339, e-post maie.viilup@lehed.ee

belis näpuga järge ning valiks selle põhjal
Leksiko Iluhariduskeskuse – hind on küllalt
sõbralik ja õppetunde parasjagu.
“Äkki lähengi – teadmisi ja oskusi pole
kunagi liiga palju,” ütleb Alesja Pedossar.

JÄTKUB
VASTUVÕTT
ILUTEENINDUSE
ERIALADELE!
Kõik ilukoolitused ühest kohast!

www.kursused.ee
Koolileht 27. mai 2015
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Praktikat jagub
salongidesse
ja messilegi

“Ootame nii neid, kes on koolipingist tulnud, kui ka neid, kes on
teinud senimaani mõnd muud tööd
ja kandnud eneses unistust ükskord
ilualal teadmisi omandada ja tööle
hakata,” kutsub Aimar Karu.
Aimar Karu sõnul tullakse kooli
sageli ka nn ristharidust omandama. “Näiteks tuleb juuksur kosmeetikute kursusele või kosmeetik juuksuriks õppima – mõte on avardada
oma võimalusi tööturul.”
Õppimisvõimalused on paindlikud ning tänu tsükliõppele saab
kooli tulla ka töö ja pere kõrvalt.

“Kevad on käes – aeg on ilus olla,” kutsub Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli juht Aimar Karu nii kooli
salonge nautima kui ka kooli õppima.
Anne Mari Alver

E

esti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli praktikabaas Kochi Aitades on andnud kõvasti ainet imetluseks. Praeguseks on baas laienenud sedavõrd,
et ühe kena saali asemel saab rääkida juba ilutänavast.
Hiljuti avas Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Erakool samas Tallinna sadama ja kesklinna vahelises
piirkonnas uue salongi-praktikabaasi. See asub Sadamarketi kolmandal
korrusel, Kai 5 / Sadama 6, ning seal
pakutakse kosmeetiku-, jumestaja-,
maniküüri- ja pediküüriteenuseid.
Põnevad praktikad
Ilusad ja tasemel praktikasalongid,
mis on linnarahvale ja turistidele

meeldivad ja kasulikud, on väga olulised ka Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli õpilaste jaoks.
Kuna iluerialad eeldavad laitmatult omandatud töövõtteid, ei
saa ühtki neist aladest õppida vaid
klassis istudes ja lugedes-kirjutades. Teooria peab leidma rakenduse praktikas – ja just nii see selles
koolis käibki.
Salongipraktika annab võimaluse proovile panna erialaoskused
ja teenindusvõime, samuti sunnib
see eri keeltes suhtlema, sest tänu
suurepärasele asukohale on klientide hulgas eri keeli rääkivaid inimesi.
Iluteeninduskooli õpilaste heast
ettevalmistusest annab aimu ka see,
et hiljuti peetud messil “Ilu sõnum
2015 kevad” polnud kool väljas mitte messiboksi, vaid esindusliku ilu-

Õpilaste tehtud
soengud pakkusid
Ilumessil palju silmarõõmu.

alaga, kus õpilased keset messimelu
kõiki soovijaid kauniks tegid.
“Väga kiired päevad olid,” meenutab Aimar Karu. “Hommik algas
eksponentide jumestamise ja soengute tegemisega, päev läbi aga käis
ilusaks saamas messikülalisi.”
Karu rõhutab, et on väga tänulik Eesti Näituste ja ilumessi projektijuhile Katrin Pihelale, kes õpilased sinna kutsus.
“Salongitöö on enese proovile
panek, messitöö aga on veel tun-

SUVEAKADEEMIA
2015

Arvutikursused
Disainikursused
Kunstikursused
JUUNI
Ehtekunst- hõbedast sõrmus 1.-10. juuni
Siiditrükk 2.- 6. juuni
Korralik kompa- kujundamise alus 3.-12. juuni
Visandame kevadsuve 8.-17. juuni
Graa�ka- sügavtrükk 9.-13. juuni
AUGUST
Raamatu illustratsioon 10.-13. august
Valgusti kujundus 10.-13. august
Sepise kursus 10.-14. august
Töötamine RAW- failidega 10.-14. august
Joonistamine- Kuidas portreteerida last 11.-19. august
Digitaalne mustvalge foto töötlus 17.-24. august
Portselan ehe 17.-25. august
Graa�ka- käsiladu 24.-28. august
Photoshop edasijõudnutele- pin-up stiilis portree töötlus 26. august- 4. september
Restaureerimine- vana tool uuele elule 24.-28. august
Ehtekunst- vanad ehted uuele elule 27.-29. august

Tel 6267327 / 5160740, pirje.kovatomas@artun.ee

h� p://suveakadeemia.artun.ee

duvalt pingelisem. Olen meie õpilaste üle, kes sellega väga edukalt
hakkama said, südamest uhke,” tunnistab koolijuht.
Unistuste teostamise aeg
Lisaks sellele, et kevad on ilusaks
saamise aeg, on see paljude jaoks
ka uute alguste aeg. Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Erakool ootab
uusi kursuslasi, kelle unistuseks on
õppida ilu looma ja kaasinimesi ilusaks tegema.

Sisseastumisavaldusi
saab esitada:
www.sais.ee 20.06 – 03.07
ja kohapeal 02.07 – 03.07

Hea hinnaga koolitused
Veebileht www.kursused.ee pakub
laia valikut ilu ja teenindusega seotud pikematest ja lühematest koolitustest.Väga hea õppimisvõimalus on mahukas universaalkursus,
mis annab küünetehniku, ripsmetehniku, maniküürija, pediküürija
ja depileerija oskused. Universaalkursus parandab oluliselt konkurentsivõimet.
Aimar Karu soovitab seda ka salongiomanikele, kel endal näiteks
juuksuri- või kosmeetikuharidus –
hulk uusi oskusi võimaldavad näiteks haigestunud töötajat asendada.
“Kursuste hinnatase on sõbralik ning saadava hariduse kvaliteet
väga hea,” hindab Aimar Karu ja lisab, et stardikomplekt töö alustamiseks käib kursusega kaasas.

www.artun.ee

Arhitektuuriteaduskond
• Arhitektuur ja linnaplaneerimine
(BA+MA 5-aastane õpe, PhD)
• Urbanistika (MA ingl.k.)
• Sisearhitektuur ja mööblidisain (BA,
MA)

Doktorikool
• Arhitektuur ja linnaplaneerimine (PhD)
• Muinsuskaitse ja konserveerimine
(PhD)
• Kunst ja disain (PhD)
• Kunstiteadus (PhD)

Disainiteaduskond
• Ehte- ja sepakunst (BA,MA)
• Graafiline disain (BA, MA)
• Keraamika (BA, MA)
• Klaasikunst ja –disain (BA, MA)
• Kujunduskunst (keskkonnadisain,
ruumikujundus, moestilistika,
meediagraafika – tasuline
osakoormusõpe) (BA)
• Moedisain (BA, MA)
• Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain
(BA, MA)
• Tekstiilidisain (BA, MA)
• Tootedisain(BA, MA)
• Disain ja tootearendus (MA Ingl.k.)

Avatud Akadeemia
• Meediagraafika (venekeelne tasuline
õpe)

Kunstikultuuri teaduskond
• Kunstiteadus (BA, MA, PhD)
• Muinsuskaitse ja konserveerimine
(BA, MA, PhD)
Vabade kunstide teaduskond
• Animatsioon (BA, MA ingl.k.)
• Fotograafia (BA, MA)
• Kunst (maal, graafika, installatsioon
ja skulptuur) (BA, MA)
• Stsenograafia (BA, MA)
• Uusmeedia (MA)

