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Palju infot ja tundub õudne

• Tegelikult ei ole üldse õudne ☺



Kellele see õppekava on ja kes minust 

saab?
• Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud tänasele ja 

homsele meistrile. Õpingutest võtad kaasa juhtimis- ja 

juhendamisoskused nagu ka enesekindluse enda 

karjääritee kujundamiseks. 

• Sul on võimalus asuda tööle õpetajana kutsekooli 

või huvikooli, ettevõtte praktikajuhendaja ja 

koolitajana, instruktorina kaitseväes vm. Samuti 

saad jätkata magistriõppes.



Õpingute maht 

• 3 aastat

• Sessioonõpe (üle nädala R-P) 

• Tasuta õpe (20 õppekohta)

• Kutseõpetaja õppekava lõpetajana saad 

haridusteaduse bakalaureusekraadi ja 6. 

taseme kutseõpetaja kutse



Õppekeskkond

Õppe-

käigud

Jakobi 5, 

Tartu



Õppekorraldus ja tugi

• Tuutor Mai Kastemäe

• Kutseõpetaja programmijuht: Karmen Trasberg

• Õppekorraldusspetsialist: Ranet Rõõmussaar

Nõustamiskeskus
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Praktikad (Tartu VOCO-s või oma koolis)

• 1. kursusel vaatan 

ja harjutan

• 2.-3.  kursusel 

osalen 

praktikakooli

elus ja õpetan ise

PPP

Kutseõpetajate pidev 

pedagoogiline 

praktika 

Põhipraktika I

Põhipraktika II



Millal ja kuidas? 

Üle nädala R-P

Kasuta oma õppepuhkust

- õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva
kalendriaasta jooksul. (20 tasu eest, 
10 tasustamata.



Sisseastumise ajakava 

• Avalduste esitamine 13.-29. juunini SAIS-is

• Vastuvõtuotsus 12. juulil (tuleb Sul kinnitada)

• Koos avaldusega esita oma CV.

CV eest on võimalik saada kuni 30 punkti, siin hinnatakse:

• olemas eriala (lõpetatud kutsekool vm) - 15 punkti;

• töökogemus kutsekoolis või praktikajuhendajana 

ettevõttes - 15 punkti (arvestatakse ainult siis kui see on 

selgelt CV-s välja toodud).



Erialakatse/kutsesobivusintervjuu

Kutsesobivusintervjuu eesmärk on selgitada Sinu

• motiveeritus saada kutseõpetajaks või praktikajuhendajaks;

• sobivus tööks õpetajana või praktikajuhendajana;

• orienteeritus Eesti kutseharidust puudutavates probleemides.

• Toimub vestluse vormis 7. juulil ja 8. juulil kell 
10.00–17.00 Zoom keskkonnas (kellaaeg SAISis

dokumente esitades).

Lõpphindamisel lähevad arvesse: 

• erialakatse ning varasem õpi- ja töökogemus (60% ulatuses)

• lõputunnistuse keskmine hinne (40% ulatuses).



Eriala koduleht: 

https://sisu.ut.ee/kutseopet

aja/avaleht

https://sisu.ut.ee/kutseopetaja/avaleht

