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Selles numbris

• RAHVUSVAHELINE 

LÕPPKONVERENTS

• VWBL-I TOODETE 

PILOTEERIMINE

• VWBL KÄSIRAAMAT 

KUTSEÕPETAJATELE / 

KOOLITAJATELE

• KOOLITUS NAPOLIS, ITAALIAS

• TULEMUSTE HINDAMINE

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

Kuressaare Ametikool, Estonia

JANUS Ltd, Italy

University of Naples Federico II,       
Department of Political Science, Italy

International Platform for Citizen 
Participation, Bulgaria

Eurosuccess Consulting, Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland

Rahvusvaheline Lõppkonverents

Koordinaator EPRALIMA korraldas viimase projektikohtumise 
oma koolis Arcos de Valdevezis (Portugal). Viimane 
rahvusvaheline konverents, mille korraldas Epralima novembris, 
andis võimaluse tutvustada kõiki lõpetatud ja kinnitatud projekti 
tulemusi laiale huvirühmade ringile ning koguda kõigi osalejate 
hinnanguid ja ettepanekuid vWBL-i (virtuaalse tööpõhise õppe)  
tulemuste edasiseks kasutamiseks. Publikut julgustati jätkama 
mitmel viisil. Nimelt:
• külastada meie veebilehte, et saada materjale, sealhulgas 

kutseõpetajatele ja -koolitajatele mõeldud koolitust virtuaalse 
WBL-i kohta, tegutsemaks kutseõpetajate ja -koolitajate 
pädevuste valdkonnas, et olla teadlik virtuaalse vWBL-i 
(virtuaalne tööpõhine õpe) võimalikust efektiivsusest ja luua 
oma vastavaid tööpõhise õppe simulatsioone.

• külastada meie Facebooki ja Twitteri lehte
• jagada meie koolitusprogrammi teiste kutseõpetajate ja 

-koolitajatega

www.vwbl.eu/et/news/rahvusvaheline-loppkonverents

https://www.vwbl.eu/et/news/rahvusvaheline-loppkonverents
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“Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande 

koostamisele ei kujuta endast

selle sisu kinnitamist, mis kajastab ainult autorite 

seisukohti, ja komisjon ei saa olla vastutav selles 

sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.”

vWBL tulemuste piloteerimine 

Koostöös kuuest partnerist koosneva 
meeskonnaga on vWBL projekt edukalt läbi viinud 
pilootkoolituse kutseõpetajatele ja -koolitajatele 
Portugalis, Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel 
ja Poolas.

Projekt võimaldas pakkuda koolitust umbes 150 
kutseõpetajale ja -koolitajale ning õpilasele.

www.vwbl.eu/et/news/vwbl-tulemuste-
piloteerimine

vWBL Käsiraamat kutseõpetajatele 
/ koolitajatele

Välja on töötatud käsiraamat kutseõpetajatele/
koolitajatele vWBL kursuse käigus omandatud 
pädevuste parima kasutamise kohta. 
See käsiraamat on selleks, et aidata kutseõpetajatel 
ja -koolitajatel paremini mõista, kuidas kursuse 
“Virtuaalne tööpõhine õpe kutseõpetajatele ja 
-koolitajatele “ kaudu saavutatud kõrgetasemelisi 
digioskusi saaks edukalt rakendada virtuaalses 
tööpõhises õppes ja tööpõhiste kogemuste 
simulatsioonides. 

https://www.vwbl.eu/et/news/juhend-
kutseopetajatele-ja-koolitajatele

https://www.vwbl.eu/et/news/vwbl-tulemuste-piloteerimine
https://www.vwbl.eu/et/news/juhend-kutseopetajatele-ja-koolitajatele
https://www.vwbl.eu/et/news/juhend-kutseopetajatele-ja-koolitajatele
www.vwbl.eu/it/news/manuale-insegnantiformatori-ifp
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Rohkem infot

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

KOOLITUS NAPOLIS, ITAALIAS

Lühiajaline koolitusüritus “Virtuaalse tööpõhise 
õppe strateegiad” toimus Itaalias Napolis 
ajavahemikul 3.-6.05.2022.

Ürituse korraldas partner Napoli Federico II 
Ülikool. Selles osalesid teiste projektipartnerite 
esindajad Portugalist, Eestist, Itaaliast, Bulgaariast, 
Küproselt ja Poolast.

Koolitusse olid kaasatud eksperdid ja teadlased: 
Dario Russo, Carmen Ferrara, Elena Lopresti, 
Maria Nicola Buonocore, Gaia Fristachi Itaaliast ja 
Beytullah Ceylan Türgist.

Inspireerivad arutelud tööpõhise õppe erinevate 
aspektide üle andsid ideid, kuidas suurendada 
kutseõpetajatele ja -koolitajatele mõeldud 
virtuaalse tööpõhise õppe kursuse käimasoleva 
piloteerimise tõhusust ja kasulikkust.

www.vwbl.eu/et/news/sundmus-
tulevikustrateegiad-virtuaalses-toopohises-
oppes-wbl

Tulemuste hindamine 

Võib märkida, et programmi elluviimine on olnud 
väga edukas.  

“Virtuaalse tööpõhise õppe juhend 
kutseõpetajatele ja -koolitajatele” (vWBL Guide for 
VET teachers) toel loodud mitmekeelset virtuaalse 
tööpõhise õppe veebikursust on piloteeritud 
kõigis projektiriikides Portugalis, Eestis, Itaalias, 
Bulgaarias, Küprosel ja Poolas.  Projekti tulemusi 
on hinnanud nii kutseõpetajad ja eksperdid kui ka 
kutseõppijad.

Vastajad andsid väga positiivset tagasisidet, eriti 
kavandatud koolituse edaspidise kasutamise 
kohta. 
Mõned saadud kommentaarid on järgmised:

“Väga detailne programm pakub piisavalt teadmisi 
ja motivatsiooni tulevikus sellistes programmides 
osalemiseks”
“Kasutatud materjalid on väga kasulikud. Hästi 
struktureeritud ja kestus oli piisav”
“Programm täitis minu vajadused ja on kasulik 
kõigile, eriti praegusel COVID-19 perioodil”
“Kasutajasõbralik platvorm ning huvitavad materjalid 
ja teave”

www.vwbl.eu/et/news/tulemuste-hindamine
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mailto:info%40vwbl.eu?subject=
http://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL
https://www.vwbl.eu/et/news/sundmus-tulevikustrateegiad-virtuaalses-toopohises-oppes-wbl
https://www.vwbl.eu/et/news/sundmus-tulevikustrateegiad-virtuaalses-toopohises-oppes-wbl
https://www.vwbl.eu/et/news/sundmus-tulevikustrateegiad-virtuaalses-toopohises-oppes-wbl
https://www.vwbl.eu/et/news/tulemuste-hindamine

