„My Journey – My Mobility“ the Erasmus+ Programme, Key Action2

Project Study Visit to Germany, 10 March-14 March 2019
Meeli Kaldma ja Siret Rannik

Pilt: Tervitus Cuxhavenis.

Pilt: BBS Cuxhaveni koolimaja

Aim of the project:

This project intends to give educators from Malta, including Heads of schools the
opportunity to view the benefits of VET first-hand within mainstream Secondary
Schools.
This will take place by establishing partnerships with Schools which have years of
experience of teaching VET subjects - partners from Estonia, Germany and
Belgium.

Priorities:
•
•
•

Strengthening the profile(s) of the teaching profession;
Promoting the acquisition of skills and competences;
Supporting schools to tackle early school leaving (ESL) and disadvantage.

Visiidi põhiteemaks Saksamaal oli duaalõpe ja osalejatega tutvumine vastastikku. BBS
Cuxhavenis õpetatakse 36-l Saksamaal sertifitseeritud erialal (kokku on neid 330).
Väga huvitavaks osaks oli meile Saksa kutseõppe süsteemi duaalõppe osa, kus
tööandjatel ja nende liitudel on väga suur roll õpilase ametiõppe haridusteel.

Pilt : Kooli direktor tervitas meid loenguga duaalsüsteemi kohta.

Mõned faktid duaalsüsteemi kohta:
1. Tööandja võtab õpilase tööle ja kohustub teda õpetama vastavalt eriala õppekavale,
niipalju kui töökoht seda võimaldab. Töökoha võib ise õpilane valida.
2. Tööandja sõlmib õpilasega nö töölepingu koolituse ajaks, mida kontrollib KaubandusTööstuskoda. Tööandja maksab ka õpilase kindlustuse eest.
3. Kaubandus-tööstuskoda kontrollib ka õppe kvaliteeti töökohal ja ka õppekavade sisu,
kool vastutab oma ja tööandja oma sisu ja õpetuse eest.
4. Kui töökohal on selliseid oskusi, mida töökoht ei võimalda, aga õppekava nõuab, siis
kooli ülesanne on neid oskusi õpetada nö tasandada õpilase oskusi.
5. Kui õpilane puudub, on see töökoha, mitte kooli probleem – töökohapoolne
juhendaja helistab kooli, mitte vastupidi, enamasti peab õpilane päeva järgi tegema
töökohal.
6. Õpilane saab tööandjalt lepingujärgset nö praktikandi tasu.

Pilt: Kuigi Saksamaal on duaalõppe traditsioon juba mõõdetav kümnete aastatega,
siis leidub ka väljakutseid. Neid tutvustas meile Mr. Dr.Stange, Saksamaa Kaubandusja Tööstuskoja esindaja:

7. Töö ja õppimise rütm nädala lõikes on alguses rohkem koolis hiljem vähem päevi:
a. I kooliaasta, 2 päeva koolis (8+6 tundi), 3 töökohas,
b. II ja III kooliaasta 1 päev koolis (8 tundi), 4 töökohas.
c. Alternatiivvariant 3-6 nädalat koolis, 4-2x aasta jooksul.
8. Koolides korraldatakse tööandjate messi vähemalt kord aastas, kus siis otsitakse
endale praktikante.
9. Tööandjad pakuvad praktikantidele välja erinevaid soodustusi: tasuta
sportimisvõimalused, kuni auto kinkimiseni tasuta 😊parimale praktikandile.
10. Kutseeksam toimub üldjuhul koolis, on teoreetiline ja praktiline osa.
11. Klassis on teooriaõppes väga erineva ettevalmistusega õpilased, mis teeb õpetamise
keerulisemaks.
12. Lepingut pikendatakse peale lõpetamist pooleks või aastaks, siis tuleb juba põhileping
st õpilasele jääb veel aega mõelda, kas tahab siduda end töökohaga. Saime aru, et
suur protsent seob end selle töökohaga.
Aga peale duaalõpet võib ka valida mida iganes edasise õppe nt üks neiu valis peale
duaalõppe lõpetamist metallialal hoopis loomaarsti eriala edasiõppimiseks.
Üldiselt veel muud huvitavad faktid:
13. 53% BBS Cuxhaveni õpilastest on töökohapõhises duaalõppes, siis iga teine õpilane!
14. Meie mõistes kutsekeskhariduses õpib vaid 25% õpilastest.
15. Kutsehariduses peavad olema kvalifikatsioonile vastavad õpetajad, Saksamaal

nõutakse õpetajalt pädevust vähemalt kahes valdkonnas (nt inglise keel ja
teenindus)
16. Koolis õpetatav üldharidus on jagatud viide suuremasse valdkonda: emakeel e saksa
keel, võõrkeel (inglise k), poliitika e ühiskonnaõpetus (kodanikuõpetus), religioon ja
sport. Kõik on nn tööle orienteeritud e integreeritud õppeained. Kui religiooni ei
soovi valida, saab valida nn põhiväärtuste õpetuse.
Pilt: Spordialasid peab õpilane valima kaks:

Belgia kolleegid Pierre Wanson ja Willy Monseur, kes mõlemad töötavad koolide
inspektoritena, tutvustasid Belgia koolisüsteemi. Sellest on kõige märkimisväärsem, et
Belgias on 12-aastane koolikohustus, olenemata sellest, kui vanaks sa saad ja millise
koolituse sa siis läbid. Põhiliselt on siis üles ehitatud järgmiselt: 1.-6.klass ja 7.-12. klass.
Vanemas astmes on võimalik õppida kutsehariduse suunal. Nende põhiprobleemiks on, et
katkestamine vanema astme 4. või 5. aastal kasvab hüppeliselt, sestap on lisatud ka
13.aasta, et võimaldada õpilasel paremini kohaneda.
Belgia koolisüsteem põhineb filosoofilistel valikutel – keeled: prantsuse, flaami ja saksa keel;
katoliiklik või mittekatoliiklik kool. Riiklikke eksameid tehakse 6., 8., ja 12. klassis, peale seda
saab õpilane edasiseid valikuid teha. Õppesse saab kogu aeg st õppeaasta jooksul siseneda,
aga siis tehakse õpilasele ka individuaalne õppekava. Ka on piiravaks teguriks koolist
puudumine (20 ½-t päeva), siis võib õpilase koolist välja heita.
Duaalsüsteem kestab 600 tundi e 20 nädalat koolis ja 20 nädalat töökohas, kusjuures tunni
pikkus on 50 minutit. Õpilased käivad 2 päeva nädalas koolis ja 3 päeva töökohas vms skeemi
järgi.

Pilt : Meeli Kaldma tutvustas kooli esitluse ja virtuaaltuuri abil

Külastasime nelja tööandjat:
1. VOCO – perefirma, hambaravitarvikute ja seadmete tootja (1000 nimetust), kus
hetkel oli erinevatelt tasemetelt õppimas 12 õpilast (sh ka kõrgharidus). Kõrghariduse
tasemel õpiti üldiselt rütmis kolm kuud tööl ja kolm kuud ülikoolis. Tööandja annab
üliõpilasele võimaluse teha uurimistöö töökohapõhiselt ja aitab igati kaasa õppe
edukusele. Üldjuhul jäävad õpilased firmasse tööle. Mainimist väärib ka, et firma oli
uuendanud oma põhihoonet ja töökohad olid väga kaasaegselt sisustatud. Kohapeal
asuv restoran pakkus töötajatele (ca 430) tervislikku toitu.

Pilt : VOCO

2. Ardagh – metallist pakendite tootja toiduainetetööstusele. Kohtusime nelja
õpilasega, kes kõik kavatsesid firmasse tööle jääda. Nende meelest oli tööandja väga
atraktiivne, nimetati soodustusi ja head tööõhkkonda.

3. Strandhotel Duhnen ja Aparthotel Kamp.
Käisime veel Strandhotel Duhnen ja Aparthotel Kampis.
Tegelikult on see ühele perele kuuluv hotellikompleks, mida juhivad Annette ja Kristian
Kamp. Hotellil on pikk ajalugu – 1896.a pakkus antud hotell juba majutusteenust.
Aastatega on toimunud juurdeehitused ja kaasajastused. Eelmisel aastal lõppes osades
hotellitubades remont. Kaasajastati hotellitubade interjööri, kust võib nüüd leida
tahvelarvuti, raadio, kohvimasina jne.
Annette ütleb, et infotehnoloogia tungib ka hotellitubadesse ja nad soovivad oma
klientidele pakkuda võimalikult head hotellielamust. Hotell asub mere ääres, kus saab piki
liivaranda mõnusasti promeneerida. Loomulikult ei puudu hotellist restoran, lisaks on veel
aparthotelli poolel Bistroo. Mitu konverentsruumi, kus peetakse ka pulmi, sünnipäevi jne.
Hotellis on 600 m2 Levitas spaa, mis küll külastuse päeval oli kahjuks suletud. Spaas on
soome saun, sanaarium, mullivann, rõdu ehk lõõgastuspaik toolidega. Ülemisel korrus
„Skylounge“ , kus oli võimalik jõusaalitreeningut teha.
Õpilasi praktikalt hetkel ei viibinud, kuid öeldi, et enamus õpilasi jääb neile tööle. Annette
ise aga utsitab õpilasi peale õpinguid ka mujale Euroopa hotellidesse tööle minema, et
nad saaksid erinevaid kogemusi, kuid tihtipeale ei soovi noored kuhugi minna, vaid jäävad
kodulinna.
Pilt: Strandhotel Duhnen

Pilt: hotelli vastuvõtt

Pilt: sviit

Pilt: spaas kasutatakse La mer kosmeetikabrändi

4.

Itjen pagari ja kondiiträri
1912 asutasid Heinrich Mathias ja Amalie Itjen pagariäri Sahlenburgi. Täna juhivad
pagariäri Iltjenite viies põlvkond. Oskusi ja teadmisi pagaritööst on jagatud perekonnas
põlvest põlve ja täna juhivad ettevõtet Iltjenite viies põlvkond Jörg ja Carola Iltjen.
Küpsetatakse viite sorti kukleid, erinevatest jahudest ja seemnesegudest. Suured
kergituskambrid on seatud erinevatele temperatuuridele, mitmekesise kuklivaliku
küpsetamiseks on vaja sõltuvalt jahutüübist optimaalset kergitustemperatuuri. Saiad
on pirakad (Croissant) ja maksavad nii 1.40 euro kanti. Jörg mainis, et parimad
pagarid ja kondiitrid on nende suguvõsas olnud just mehed ja kondiitritoas andis
tordile viimast lihvi just meeskondiiter.
Praegu asub siis pagarikoda Cuxhaveni ääelinnas ja kesklinnas on 9 väikest filiaali,
kuhu siis tuuakse kaup suurest pagariärist. Kõik tellimused täidetakse peamajas.
Õpilastega kohtuda meil ei õnnestunud.
Pilt: Itjen pagariäri

Pilt: valik saiasid

Pilt: kondiitrilabor

Pilt: meister tööhoos

Külastasime koolis ka tunde, kus õpetajad tutvustasid oma tööd õpilastega:
Pilt: Meedia ja trüki erialaklassist

Pilt : Elektrikute klassist, pildil keskel meediaõpetaja Petra Müller, vasakul meie õpetaja Siret
Rannik

Pilt : Juuksuri erialaklassist

Koolis õpetatakse läbi kolme aasta iluvaldkonna erialasid. Ühel aastal õpivad õpilased
juuksuritööd ja teisel aastal jälle kosmeetiku eriala ja veidi spaateenindust. Õpetajaid tunnis
kaks ja õpilasi 14 ehk siis 7 õpilast õpetaja kohta. Värvivad kunstmaterjalist juuksesalke,

õpivad rulle keerama, föönitama, aga kõike natukene. Enamus praktilised tööd teostavad
õpilased nukupeade peal. Värvikaal nägi küll väga algeline välja.
Pilt: õpilased värvivad juukseid

Pilt: värvikaal

Veel tähelepanekuid koolist:
Pilt : Koolis sooja sööki ei pakuta, vaid õpilastel on võimalus puhvetist saia ja juua osta.
Seega on üldiselt kella kolmeks koolipäev läbi:

Pilt: Koolis on avatud õpperuum, mida kasutati meie nähes väga aktiivselt.

Pilt : oli ka vaikusenurgake

Pilt: Kooli seinu kaunistasid väga korrektselt tehtud seinamaalingud

Pilt: Kooli seintes oli palju näitusevitriine, mis olid sisustatud õpilaste töödega:

Pilt: Erasmus+ partnerid on BBS Cuxhavenil üle-Euroopa:

Pilt: Saksa inimesed on väga sorteerimise usku, seda oli näha ka koridorides:

Pilt : Kokaõppe klass

Pilt:Kuigi toidud olid väga maitsvad, siis parimad road olid ikkagi magustoidud:

Pilt: Teed serveeriti taimeriga:

Pilt: kahel päeval õnnestus meil maitsta õpilaste ettevalmistatud toite, kokaõpetaja Stefani
käe all (pildil paremal)

Tänud Susanne Rademacherile, pildil vasakul, kes meie grupi vastuvõtja-organiseerija oli.

