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vWBL projekti tutvustus 

Erasmus+ rahastatud Euroopa projekt vWBL – Virtual 
Work-Based Learning (Virtuaalne tööpõhine õpe) 
keskendub kohandatud lahenduste pakkumisele vastavalt 
kutseharidussüsteemide tegelikele vajadustele Euroopa 
pandeemiajärgsetes ühiskondades, pöörates erilist 
tähelepanu tööpõhisele õppele kui kutsehariduse ja 
-koolituse põhikomponendile, mida on pandeemia ajal 
mõjutanud ka kutseharidusele kehtestatud sotsiaalne 
distantseerumine.

vWBL ei paku välja üksnes virtuaalseid lahendusi, mis 
võimaldavad alternatiivset kogemust praktikasse üle 
kanda, kui tegelikul töökohapõhisel õppel on takistusi.
vWBL projekt mõjutab eelkõige kutseõpetajate pädevusi, 
et olla teadlik virtuaalse tööpõhise õppimise (virtual 
Work-Based Learning) potentsiaalsest tõhususest ja 
arendada pädevusi oma mõjusate WBL simulatsioonide 
loomisel.

Projekti raames pakutakse kutseõpetajatele ja 
koolitajatele spetsiaalset koolitust virtuaalse vWBL kohta.
Lisaks pööratakse VWBL-i koolitusel erilist tähelepanu 
digitaalse lõhe probleemile, sh pakutakse koolitusel 
kutseõpetajatele teadmisi virtuaalse tööpõhise õppe 
võimaldamisest kehva digiühenduse või -seadmega 
õpilastele.

Sel viisil aitab projekt kaasa kaasatuse suurendamisele 
ja ennetab riski, et osa õppijaid satuksid ebasoodsasse 
olukorda või jäävad õppimisest kõrvale.

Partnerid

EPRALIMA Escola profissional do Alto 
Lima - Cooperativa de interesse publico e 
responsabilidade limitada, Portugal

Kuressaare Ametikool (KRTC), Estonia

JANUS Ltd, Italy

The University of Naples Federico II, Italy

IPCP, Bulgaria

Eurosuccess Consulting  (EUROSC), Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland
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Parimate praktikate kogumine

Lisaks uuringule, koguvad vWBL projekti partnerid 
parimate praktikate näidiseid.
Parimad praktikad keskenduvad parimatele 
näidetele, mis on kasulikud, sobivad ja 
asjakohased õppijate sihtrühmale.

vWBL-i parim praktika keskendub:
• olemasolevad parimad koolitusprogrammid / 

koolitusmoodulid / muud koolitusmaterjalid 
virtuaalses tööpõhises kutseõppes õppijatele

• olemasolevad parimad ettevõttesisesed 
koolitusprogrammid / koolitusmoodulid / 
muud koolitusvormid

• olemasolevad parimad õppematerjalid, 
programmid, algatused, poliitikad virtuaalse 
tööpõhise kutseõppe valdkonnas

• olemasolevad parimad näited, et mõista 
vajalikke teadmisi virtuaalses tööpõhises 
õpetamises ja õppimises.

Online avakoosolek projekti 
partneritele

vWBL projekt alustas tegevust 1. septembril 2020. 
Projektipartnerite avakohtumine toimus veebis 
14. jaanuaril 2021.
Kohtumise päevakorras olid projekti tegevuste ja 
tulemuste eest vastutavate partnerite ettekanded 
koos osalejate üksikasjalike aruteludega, eelkõige 
meetmete üle, mida praktikas rakendada, et 
tagada projekti edenemine pandeemia oludes 
kõikides projektiriikides.

vWBL – Virtuaalse tööpõhise õppe kui digitaalse 
praktilise kutseõppe kogemuse projekti rakendav 
meeskond viib Portugalis, Eestis, Itaalias, 
Bulgaarias, Küprosel ja Poolas läbi ulatusliku 
uuringu, eesmärgiga tuvastada uusi vajadusi ja 
probleeme digitaalses kutseõppes.

MILLEGA ME OLEME 
TEGELENUD

Monitoorimise koosolek

Projekti vWBL – Virtuaalne tööpõhine õpe kui 
digitaalse praktilise kutseõppe kogemus raames 
toimus aprillis seirekohtumine, kus kõik partnerid 
arutasid olukorda ja hindasid projekti edenemist.

Uuring projektiriikides

Projektimeeskond uurib majanduslike ja sotsiaalsete prioriteetide võimalikke muutusi ning 
nendega seotud vajadusi/ootusi pandeemiajärgses kutseõppes, mille tunnuseid üksnes 
prognoositi taotluse koostamise ajal.
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Teine projektipartnerite kohtumine 
vWBL projekti raames

21. mail toimus projekti vWBL veebikoosolek.
Projekti alguses loodi põhjalik küsimustik 
kutsehariduse ja -koolituse digitaalsete 
vajaduste ja probleemide väljaselgitamiseks, 
kaasates õpetajaid ja kutsehariduse ja -koolituse 
eksperte Portugalis, Itaalias, Eestis, Bulgaarias, 
Küprosel ja Poolas.
Küsimustiku eesmärk on uurida võimalikke 
majanduslikke muutusi ja sotsiaalseid prioriteete 
ning kutseõppega seotud vajadusi ja ootusi 
pandeemiajärgses olukorras.
Läbiviidud uuring avaldatakse peagi projekti 
veebilehel 
(https://www.vwbl.eu/).
Mõned tulemused on ilmnenud, näiteks 90% 
vastanutest ei olnud varasemaid kogemusi 
distantsõppes, kuid pandeemia ajal parandasid 
nad oma teadmisi veebikoolituse alal.

JÄRGMISED SAMMUD
Juhend kutseõpetajatele

Lähikuudel hakkavad vWBL-i partnerid uuringu 
tulemuste põhjal kujundama virtuaalse 
tööpõhise õppe juhendit kutseõpetajatele
Juhend avaldatakse inglise keeles ja kõigis 
partnerkeeltes. See on saadaval projekti 
veebisaidil, avatud juurdepääsuga, prinditav ja 
allalaaditav.

Juhendi hindamine ekspertide 
poolt

Projekti uurimisetapis osalenud ekspertidel 
partnerriikidest on võimalus juhendit hinnata.

Rohkem infot:

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


