
 

 

Zasavje Regionaalarengu Agentuur on Bulgaariast pärit BICC Sandanski juhtimisel alates 

novembri algusest aktiivselt osalenud projekti CompoWIN - More Skilled Hands for Hi- 

Tech Production konsortsiumis, kuhu on kaasatud ka organisatsioonid Horvaatiast, Eestist. , 

Saksamaal ja Sloveenias. Projekt kestab 1.11.2020- 
31.10.2022. 

 

Koostöö toimub programmi Erasmus+ egiidi all, Key Action 2 Strateegiline partnerlus kutseharidus- ja 

koolitusvõimaluste valdkonnas. 
 

Projekti läbivaks jooneks on komposiitmaterjalid ja kõrge lisandväärtusega komposiittööstuse 

alane koolitus ning tööd tehakse endiselt käsitsi. Sel moel valmistavad nad lennukeid, paate, 

spordivarustust, tuuleturbiini labasid jne 
peal. 

Kuigi tööstus annab kogu Euroopas tööd paljudele töötajatele ja teenib iga 

päev ligikaudu 70 miljonit eurot tulu, on tööstuse ja hariduse vahel 

siiski üsna nõrk seos. 
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CompoWIN 
Osavamad käed kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks 

 

Projekti sihtrühmad on: 
 

1. VKEd, mis juba kasutavad komposiitmaterjale 

2. VKEd, mis tegutsevad puidu-, metalli- ja muudes 
traditsioonilistes tootmisharudes 

3. Koolituse pakkujad kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas 

4. Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õppeasutused 
 

Projekt CompoWIN põhineb kolmel peamisel uuenduslikul lähenemisviisil: 
 

1. Eduka integreeritud tööhõivemudeli loomine 

2. Projekti tulemuste jätkusuutlikkuse tagamine läbi didaktiliste 

sisude arendamise mudeli juurutamise. 

3. Tegeleda riiklike kutsekvalifikatsioonide puudumisega 

komposiitmaterjalide ja selle rakendamisega Euroopa riikides 

 
 
 

Projekti 

partnerlus 

keskendub tervikliku, 

kasuliku ja atraktiivse koolitussüsteemi 

loomisele tulevastele komposiitmaterjalide 

tootjatele. Projekti raames luuakse õppekavad, materjalid 
õpetajatele ja dokumendid enesehindamiseks. Kombinatsioonis 

olemasoleva veebikursuse compohub.eu abil on võimalik muuta üldtehnilised 

teadmised või õpetamine põhilisteks õpetamistehnikateks ja komposiitmaterjalide 

tundmiseks, samas kui projekti eesmärgiks on ka oskus 

koolituse kiireks kasutuselevõtuks organisatsioonides, millel puudub varasem kogemus 

komposiitmaterjalid. 
 

Välja arvatud Sloveenias, on riigis raske leida riiklikku kutsekvalifikatsiooni 

komposiitmaterjalide valdkond. Projekti raames püütakse Sloveenia riikliku 

kutsekvalifikatsiooni häid tavasid rakendada Bulgaaria ja Horvaatia 

haridussüsteemides, mistõttu eeldatakse, et see soodustab 

riikliku kutsekvalifikatsiooni levikut teistes EL-i riikides. 



 

 
Prognoositakse, et turuväärtus ulatub 134 miljardini. USA dollari väärtuses 2024. aastal 

tarnib komposiittööstus elemente ja komponente autotööstusele, merendusele, lennukitele 

ja paljudele teistele olulistele tööstusharudele. 

 
www.compohub.eu 

 

See on üks väheseid tööstusharusid, mis väärtustab töötajaid, kes teevad täpseid, 

kõrgelt spetsialiseerunud ja kvaliteetseid käsitsi toiminguid. 

 

Hoolimata asjaolust, et see annab tööd tuhandetele töötajatele kogu Euroopas, on see 

jäänud haridussüsteemi luubi alla, kannatades tööstuse ja hariduse vahelise nõrga seose 

tõttu. 

 

Paljudes riikides on tööstuse arengu, st selle turupotentsiaali, tööjõunõudluse, 

koolitusvajaduste jms kohta väga vähe andmeid. 
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Mitmekesise partnerluse kogemusi ühendav Euroopa projekt CompoWin toetab Euroopa Liidu 

Erasmus+ programmi toel komposiittööstuse arengut Euroopas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Põhjaliku analüüsi koostamine ühendtööstuse arengu kohta 

partnerriikides, kaardistada kujunenud arenguseisund, oskuste 

raamistik, tööhõivetõkked, praegused ja tulevased tehnoloogilised 

suundumused 

Tervikliku, kasuliku ja atraktiivse koolitussüsteemi väljatöötamine nii 

töötajatele kui ka koolituse pakkujatele, et toetada komposiittööstuse 

arengut kogu Euroopas. 

Komposiittööliste riikliku kutsestandardi puudumise lahendamine 

Euroopas, viies koolituse ja kutsestandardi üle: plastkomposiitmaterjalide 

valmistaja Bulgaaria ja Horvaatia kutseõppesüsteemidesse. 

 
 

LAHENDUSED 
 

Võtke meiega ühendust Eestis 

Kuressaare Ametikool 

Kohtu 22 

Kuressaare 93812, Eesti 
 

Kontaktisik: Andres Meisterson 
T: +3725021220 

andres.meisterson@ametikool.ee 

https://www.ametikool.ee/ 

 
 
 
 
 

 
Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda selle sisu heakskiitu, mis kajastab ainult autorite seisukohti, ja komisjon ei 

vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

http://www.compohub.eu/
mailto:andres.meisterson@ametikool.ee
http://www.ametikool.ee/


CompoWIN
Kaasaegsed oskused kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks

Komposiiditööstuse
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