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Selles väljaandes

VWBL KURSUS KUTSEÕPETAJATELE

KOOLITUS KÜPROSEL

JÄRGMISED SAMMUD Virtuaalse tööpõhise õppe 
(vWBLkursus kutseõpetajatele 

Meil on hea meel jagada teiega mõningaid vWBL-
projekti värskendusi. vWBL – Erasmus+ rahastatud 
Euroopa projekt Virtual Work-Based Learning keskendub 
kutseharidussüsteemide tegelikele vajadustele kohandatud 
lahenduste pakkumisel Euroopa pandeemiajärgsetes 
ühiskondades, pidades eelkõige silmas tööpõhist õpet kui 
kutseõppe põhikomponenti.
Alates viimasest uudiskirjast oleme töötanud MOOC sisu 
loomisel vWBL kursuse jaoks. vWBL-i kursuse eesmärk on 
toetada kutseõpetajate oskuste täiendamist virtuaalse 
tööpõhise õppe kasutamisel, sealhulgas kõikides aspektides, mis 
on vWBL-raamistiku põhikomponendid ja soodustavad tegurid, 
näiteks:

• Olemasolevate digioskuste kasutamine virtuaalse tööpõhise 
õppe uute võimaluste pädevuste omandamiseks

• Õpetajate koostöö õppeülesannete koostamisel
• Õpetajate koostöö hindamisel
• Digitaalsete võimaluste kasutamine õppijate kiireks 

tagasisideks
• Veebivõimaluste, foorumite ja sotsiaalmeedia kasutamine 

õpetajate koostööks
• Õpetajate olemasolevate digioskuste täiendamine digitaalse 

meedia juhtimise ja produktsiooni alal
• Digitaalsete oskuste arendamine koolituse, koostöö ja 

vastastikuse õppimise kaudu
• Distantsõppe tegevuste eesmärgid ja plaanid, mis on selged 

ja jälgitavad õppijatele
• Kujundav hindamine õppijate toetamiseks personaalsel 

õppimisel
• Virtuaalses tööpõhises õppes kompetentsed ja kogenud 

õpetajad kui eestvedajad kolleegide professionaalses 
arengus

• Õpiülesannete ja hindamiste variatsioonid
• Individuaalseks konsulteerimiseks kasutatavad digitaalsed 

lahendused.
I Virtuaalse tööpõhise õppe kursus kutseõpetajatele on vabalt 
kättesaadav inglise, portugali, eesti, itaalia, bulgaaria, kreeka ja 
poola keeles vWBL projekti veebilehel aadressil https://www.
vwbl.eu/en/news/course-virtual-wbl-vet-teachers.
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Koolitus Küprosel

Lühiajaline koolitus “Kutseõpetajate ja -koolitajate 
teadlikkus ja pädevus WBL-virtuaalses tööpõhises 
õppes” toimus Küprosel Nicosias ajavahemikul 
15.–18.11.2021, mille korraldas ja võõrustas 
partner Eurosuccess. 

Koolituse käigus oli partneritel Euroopa riikidest 
Portugalist, Eestist, Itaaliast, Bulgaariast, 
Küproselt ja Poolast võimalus isiklikult koolitust 
läbi viia ning seeläbi jagada oma teadmisi ja 
kogemusi virtuaalse tööpõhise õppe väljundite 
pedagoogiliste ja tehniliste aspektide kohta.. 

Koolituse käigus külastati  ka Nicosia turismiametit 
ja kohtuti Küprose Inimressursside arendusameti 
HRDA spetsialistidega.
https://vwbl.eu/en/news/event-awareness-and-
competences-vet-teachers-wbl-training.
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Järgmised sammud

vWBL tulemuste piloteerimine 
 
Turundustegevused 
 
Rahvusvaheline lõpukonverents  
 
Tulemuste hindamine 
 
Järelmeetmete kavandamine

Rohkem infot:

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


