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ÕPETAJATE TÄIEND-
KOOLITUSKURSUS 

Reacti-VET projekti teine väljund (O2) on 
(kutse)õpetajate täiendkursus. Veebipõhine kursus 
keskendub õpetajate tööalase kvalifikatsiooni 
tõstmisele, pakkudes samas uusi teadmisi  e-õppe 
keskkondade ja õppeinfosüsteemide kasutamiseks 
kutseõppes. Koolitusmaterjalid, ülesanded ja web2.0 töövahendite kirjeldused on loodud küll inglise 
keelsetena, kuid tõlgitud ja kohandatud eesti, itaalia ja ungari keelde. Õppeplatvormina kasutatkse Moodle 
keskkonda, mis toetab igati osalejate koostööd, on lihtsasti kasutatav ning võimaldab õppijatel omas tempos 
materjale läbida.  

Reacti-VET Täiedkoolituskursus on Moodle keskkonnas  neljas keeles õpetajatele 
kättesaadav 

 

 
 
Pärast veebiversioonide valmimist testisime platvormi, kaasates partnerite töötajaid, kes on mentoriteks 
kursusel õpetajate juhendamisel. Piloot algas 2019. aasta detsembris Ungaris, 2020. aasta veebruaris jätkus 
Itaalias ning märtsis alustas kursus Eestis - kokku enam kui 120 osalejaga.  
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PROJEKTI TAUST 
Ühiskonnal on kutseõppele seadnud kõrged nõudmised, mis mõneti üksteise suhtes vastanduvad: jääma traditsioonide 
juurde - pakkudes stabiilseid, testitud teadmisi, mille on heaks kiitnud nii ühiskondlikud kui majanduslikud sidusrühmad  
ning andma edasi õpilastele oskusi ja pädevusi, mis on vastavuses kaasaja tööandjate ootuste ning nõudmistega.  

Vaatamata Euroopa poliitikakujundajate ja rahvusriikide suurtele jõupingutustele suunata kutseõppeasutused 
õppekavade ja õpetamismeetodite ümberkujundamisele, ei ole koolid suutnud tööturu nõudmistega sammu pidada. 
Enamikus Euroopa riikides põhineb kutsehariduses omandatav kvalifikatsioon tavapärastel õppekavadel, mis 
defineerivad väga selgelt  kellele, mida ja kuidas midagi tuleb õpetada, jättes koolidele liialt vähe  võimalust kohandada 
oma õppekavasid ning metoodikaid tööturu nõudmistele vastavaks.  

Kuna enamikes Euroopa riikides on kasutusel keerukad akrediteerimismenetlused, on  olemasoleva õppekavade 
muutmine ja uute heakskiitmine, aeganõudev protsess. 

EESMÄRGID & PLANEERITUD TEGEVUSED 
Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja 
võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, 
õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel. 

Reacti-VET projekti konsortsium loob, katsetab ja annab õpetajate käsutusse standardiseeritud õpiobjektide kogumiku, 
mis sisaldab endas abimaterjale innovaatiliste õppematerjalide, koostöö,- ja kommunikatsioonivahendite näol. Kogumik 
hõlmab ka kutse- õpetajatele suunatud õppekavade väljatöötamise metoodikat, et koos potentsiaalsete tööandjatega 
välja selgitada  oskuste puudujäägid, ning neist lähtuvalt kavandada uus õppekava ning noorte väljaõpe.  Õpikogumikku 
katsetatakse küll IT-sektoris, kuid see on võrdselt kohaldatav ka teistele kutseõppe teemadele. 

SIHTGRUPP 
Kutseõpetajad 
Kasusaajad: kutseõppe õpilased ja ettevõtjad 

LÜHIDALT 
Nimi: Teachers for Reactive and Responsive Vocational 
Education 
Akronüüm: Reacti-VET 
Projekti ID: 2018-1-HU01-KA202-047816 
Programm: Erasmus+ KA2 
Projekti Tüüp: Strateegiline koostöö  
Sihtgrupp: kutseõpetajad  
Kasusaajad: kutseõppe õpilased ja ettevõtjad  
Web: http://reactivet.itstudy.hu/  

 
Projektis osalevad riigid: HU, IT, UK, EE  
Projekti algus: 1. september 2018. 
Projekti lõpp: 28. veebruar 2021. 
 
Projekti koordinaator: iTStudy Hungary  
Vastutav projektijuht: Mária Hartyányi  
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu 
Aadress: 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 2

 

PARTNERID 
iTStudy Hungary Ltd. (Hungary)  
AICA - Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico (Italy) 
Fondazione ITS per le nuove tecnologie del Made in Italy – JobsAcademy (Italy) 
BCS Koolitus AS (Estonia) 
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Hungary) 
Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Hungary) 
CAPDM (United Kingdom) 
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