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applicant 

Local Governance Assistance Public Union (LGA) 

 

Projekti nimi: Barda Kutseõppelütseumi kaasajastamine 

Üldeesmärk: kaasajastada õppe- ja õpetamine Barda Kutseõppelütseumis (BKÕL) ning viia see 

vastavusse Euroopa kvaliteedile, tavadele ning standarditele.  

Meetme pikkus 36 kuud. 

Konkreetsed eesmärgid:1. Kooli institutsionaalse ning organisatsioonilise võimekuse kasv.2. 

Tööturu nõuetele vastavate kompetentsidele tuginevate õpiväljundeid kirjeldavate õppekavade 

rakendamine.  

3. Jätkusuutliku finatsmehhanismi kasutuselevõtt.4. Kooli liikmeskonna (juhid, õpetajad, meistrid, 

tehniline personal) kompetentside ja tehnilise võimekuse kasv.5. Õpeinfrastruktuuri 

kaasaajastamisel toetamine.6. Mainekujundus eesmärgiga positsioneerida kooli kui 

sotsiaalpartneritele ja tööjõuturule suunatud regionaalset kompetentsikeskust. 

Sihtgrupp: Praegused ja tulevased õppijad (800), kooli liikmeskond (116), ettevõtjad, töötud noored, 

täiendõppijad, konsulendid (1000) 

Kasusaajad: Kooli õppeprogrammides osalevad õppijad (noored, tegevpõllumehed, tööandjad) ning 

nende perekonnad. 

Eeldatavad tulemused:  
• Loodud kaasaegne kooli juhtimisstruktuur era- ja avalike partnerite vajaduste rahuldamiseks 

• Kompetentsidele tuginevate väljundipõhiste õppekavad on koostatud ning rakendatud. 

• Kooli liikmeskonna akadeemilise ja tehniline võimekus on kasvanud. 

• Kvaliteedijuhtimise põhimõtted on rakendunud. 

• BKÕL lõpetajate oskused vastavad kaasajale ning tööturu nõudmisetele. 

• Välja on töötatud era- ja avalikke vahendeid arvestav kaasaegne ja jätkusuutlik rahastamismudel. 

• Õppeinfrastruktuur on kaasajastatud ning kooli liikmeskond kasutab seda. 

• BKÕL on hea mainega ning nähtav ja sotsiaalpartnerite poolt hinnatud info- ja kompetentsikeskus. 

 

Põhitegevused (alategevused):  
1. Institutsionaalse ning organisatsioonilise suutlikkuse kasvatamine BKÕL-s (olemasoleva olukorra 

kaardistamine, hindamine, arendustegevuste kava koostamine ja rakendamine so kõikide vajalike 

muutuste tegemine)) 

2. Tööturu nõudmistele vastavate väljundipõhiste õppekavade koostamine ja rakendamine (taime- ja 

loomakasvatuse kasvatuse ning  põllumajandustehnika õppekavade hindamine, tööjõuturu vajaduste 

kaardistamine ning koostöös sotsiaalpartneritega uute õppekavade (sisu ja moodulid) koostamine, sh 

ka õpetajaskonna koolitamine. 

3. Säästliku ja efektiivse rahastamismudeli kujundamine.(lühi- ja pikaajalise finantsplaneerimise 

tutvustamine, erinevate sissetulekuallikate leidmine ja analüüs (teenused, toodangu müük), 



erarahastamise suurendamine koostöö ja sponsorluse kaudu) 

4. Kooli tehnilise võimekuse kasvatamine ning kvaliteedijuhtimise rakendamine (õppetöö standardite 

ja juhendite koostamine, kvaliteeditagamise süsteemi kehtestamine, Õpetajakoolituse ekspertide 

koolitamine) 

5. Õppebaasi kaasajastamine (olemasoleva õppebaasi kaardistamine ja hindamine, uue õppebaasi 

kujundamine, sh demonstratsioonpõldude rajamine; koostöö arendamine erasektoriga kaasaegse 

õppekeskkonna kujundamisel 

6. BKÕL arendamine kompetentsikeskuseks (karjääri ja ettevõtluskeskuse rajamine, erasektori 

kaasamine õpetamisse, turundusplaani koostamine, täiskasvanud elanikkonnale suunatud 

koolitustegevuse planeerimine ja rakendamine) 

 

Projekti elluviijad: 
Local Governance Assistance Public Union (LGA) (Azerbaijan). 

LGA on peamine taotleja. LGA-l on üle kümneaastane kogemus põllumajanduse arendamise, 

hariduse, kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas ning suutlikkuse arendamisel. Samuti on neil tugev 

tegevus- ja juhtimisalane kompetents oodatavate tulemuste ja väljundite saavutamiseks.  

LGA rakendab seda projekti koostöös järgmiste rahvusvaheliste ja riiklike kaaskandidaatidega: 

Järvamaa Kutsehariduskeskus, Vocational Training Centre (Estonia) 

Institute of Education of the Republic of Azerbaijan  

National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of Azerbaijan Republic 

Estonian education system 

Estonian Vocational Education System 

VET school JCVTC 

Adult education in JCVTC  

VET quality assurance JCVTC 

Communication, marketing JCVTC 

Projects 2017-2018 in JCVTC 

VET system funding 

Budget formation 2018 in Estonian VET schools 

JCVTC budget 2018 

Case study 1 

 

http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/Estonian_education_system_HTM.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/VET_Estonia_2018-05-21.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/School_JCVTC.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/Adult_education_in_JCVTC.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/VET%20quality%20assurance%20JCVTC.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Dokumendid/2018/Communication_marketing_JCVTC.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/Projects%202017-2018.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/VET_system_funding.pdf
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/Budget_formation_2018_in_Estonian_VET_schools.xlsx
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/JCVTC_Budget_2018.xlsx
http://vana.jkhk.ee/media/Projektid/2018/07.06.18_Case_study1.pdf

