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Selle numbri sees

JUHEND KUTSEÕPETAJATELE JA -KOOLITAJATELE

VWBL RAAMISTIK  

JÄRGMISED SAMMUD Juhend kutseõpetajatele ja
-koolitajatele 

Meil on hea meel jagada teiega mõningaid vWBL-projekti 
värskendusi.
vWBL - Virtuaalne tööpõhine õpe on Erasmus+ rahastatud 
Euroopa projekt, mis keskendub kutseharidussüsteemide 
tegelikele vajadustele kohandatud lahenduste pakkumisele 
Euroopa pandeemiajärgsetes ühiskondades, pöörates 
erilist tähelepanu tööpõhisele õppele kui kutseõppe 
põhikomponendile.
Alates eelmisest uudiskirjast kujundasime kutseõpetajatele 
virtuaalse tööpõhise õppe juhendi, tuginedes projekti 
alguses läbi viidud spetsiaalse uuringu tulemustele, et 
tuvastada kutseõpetajate uued vajadused ja probleemid 
digiõppes. Projekti laiendatud uuringusse andsid oma 
panuse kutseõpetajad ja eksperdid Portugalis, Eestis, Itaalias, 
Bulgaarias, Küprosel ja Poolas, selle tulemused on lisatud 
avatud andmetena kutseõpetajate virtuaalse tööpõhise õppe 
juhendis.

Juhendis esitatakse seisukohad, standardid ja kriteeriumid, 
määratledes aspektid, mis toetavad kutseõpetajaid ja 
-koolitajaid virtuaalse tööpõhise õppe kavandamisel ja 
läbiviimisel, näiteks:

• tööpõhise õppe planeerimine, eesmärkide, sisu, 
õppestrateegiate ja hindamissüsteemi määratlemine

• õppesisu loomine koos praktilise õppe simulatsiooniga
• planeerimis- ja juhtimistegevused ning hindamine
• õppejuhtimissüsteemi kättesaadavuse, ligipääsu ja 

kasutatavuse arvestamine
• motivatsioonistrateegiate mõistmine ja kohandamine, 

et julgustada kutseõppijaid virtuaalset tööpõhist õpet 
kasutama.

Iga vWBL-juhendis esitatud seisukoht, standard ja soovitus 
põhineb projekti alguses läbi viidud kogenud kutseõppe 
spetsialistide uuringul Euroopa projektiriikides Portugalis, 
Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel ja Poolas.
vWBL juhend on saadaval inglise, portugali, eesti, itaalia, 
kreeka, bulgaaria ja poola keeles.
Vaata juhendit siit: https://www.vwbl.eu/en/news/guide-vet-
teachers-virtual-wbl 

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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vWBL projekti raamistik

vWBL-uuringu tulemused andsid ka tugevaid 
sisendeid vWBL-raamistiku loomiseks, milles 
käsitletakse järgmisi põhikomponente ja 
soodustavaid tegureid:
PÕHIKOMPONENDID

• Õpetamine ja õppimine  
• Hindamine
• Õpetajate professionaalne areng 
• Seadmed ja ühendused

SOODUSTAVAD TEGURID
• POLIITIKA – Euroopa Komisjoni soovitused 

kutseharidusele ja riiklikele poliitikatele
• JUHTIMINE – asjakohane juhtimine 

kutseharidussüsteemis ja asutuse (kooli) 
tasemel

• KOOSTÖÖ/PARTNERLUS – mentorite, 
õpetajate, õpilaste koostöö 

vWBL-i raamistik toetab tööpõhise õppe kursuse 
loomist kutseõpetajatele ja -koolitajatele.

Kutseõppe ekspertide hinnang juhendile

vWBL projekti partnerid võtsid kutseõppe ekspertidega ühendust 2021. aasta novembris ja 
kutsusid neid hindama virtuaalse tööpõhise õppe juhendit kutseõpetajatele.
Kokku luges juhendit 30 kutseõpetajat/koolitajat, andes oma kommentaarid ja panuse juhendi 
arendamiseks.

Enamik õpetajate kommentaare on väga positiivsed: 
“Juhendil on selge struktuur ja seda on lihtne järgida”:
“Juhend on praktiline ja on suunatud lõppkasutajatele”
“Peatükkide pikkus on konkreetse teema käsitlemiseks piisav”

Eksperdid on üldise hinnanguna öelnud: 
 “Väga põhjalik juhend. Hea töö!”
“Ma usun, et olete teinud suurepärast tööd, pole midagi lisada.”
 “See on konkreetne, pole midagi lisada.”
 “Hästi analüüsitud ja kirjutatud”
 “Väga hea ja põhjalik töö üldiselt”
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Järgmised sammud

Virtuaalse tööpõhise õppe (vWBL) 
kursus kutseõpetajatele

vWBL-kursus toetab kutseõpetajate oskuste 
täiendamist virtuaalse tööpõhise õppe 
kasutamisel, sealhulgas kõiki aspekte, mis 
on vWBL-i raamistiku põhikomponendid ja 
soodustavad tegurid.

Koolitus Küprosel

2021. aasta novembris korraldatakse Küprosel 
lühiajaline koolitus “Kutseõpetajate ja -koolitajate 
teadlikkus  ja pädevus virtuaalses tööpõhises 
õppes”.

Rohkem infot:

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


