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SISSEJUHATUS KURSUSESSE 
Tere, hea õpetaja!  
Meil on suur rõõm  Sind käesoleval kursusel tervitada! 

Reacti-VET õpetajatele suunatud täienduskursus annab Sulle uued teadmised ja oskused, mis on 
vajalikud 21. sajandi kutsehariduse tõhusaks koolitamiseks. Pärast interaktiivse veebikursuse lõppu 
on Sul soovi korral võimalus õpitut praktikas rakendada, osaledes 1-semestri vältel eksperimendis 
väikese grupi õpilastega. 

Sinu kogemuste ja tagasiside põhjal töötab rahvusvaheline meeskond välja metoodika, mida saavad 
teised kutsehariduse ja -koolituse õpetajad edaspidi rakendada. Niisiis, on aeg anda oma panus 
kutsehariduse parandamisse! 

Lühidalt kursuse sisust: 

Moodulis 1  püüate määratleda  koos oma õpilaste ja kaasõpetajatega, aga miks mitte ka mõne 
koostööpartneriga, teema, milles teie õpilased vajavad tulevaste tööandjate vajaduste paremaks 
vastamiseks täiendavat koolitust.  Mooduli õppematerjalid aitavad Sul oma senist õpetamisprotsessi 
ja teemasid analüüsida ja leida kitsaskohad, mis aitaksid õpet veel enam töömaailma ootustele 
lähendada. Kursuse eesmärk on aidata Sul tulevikus õpilastega projektõppe ja teiste aktiivõppe 
meetodite abil õppetööd kavandada ja edaspidi ellu viia.  

Mooduli 2 õppimisel palume Sul mõelda, milliseid aktiivõppe meetodeid oma kursusel ja täpsemalt 
klassitundides rakendada. Võiksid püüda jagada osa õppesisust õpilastega juba enne tundi ja 
pühendada kontakttunnid probleemide lahendamisele - see on koht, kus nad saavad esitada Sulle 
küsimusi, töötada meeskondades. Õpetaja roll on siin õpilaste personaalne juhendamine.   

2. õppemoodulis ootame Sinult ka olemasoleva õppekava (1-3 teema ulatuses) õppesisu 
kokkupanekut, lähtudes aktiivõppe meetodist ja e-õppe võimalustest. Eesmärk ei ole luua juurde uut 
õppesisu, vaid kasutada juba loodud või veebis leiduvaid materjale (nt videoõpetused, e-raamatud, 
viktoriinid, simulatsioonid jne). Soovitame kasutada 60% avatud õppevahendeid ja 40% enda 
loodud  sisu. 
 
Kolmandas moodulis pakume Sulle rea võimalusi, kuidas olemasolevaid õppematerjale 
eesmärgipäraselt otsida ja autoriõiguste seisukohalt õigesti kasutada ning kuidas digitaalset sisu ise 
hõlpsasti luua. 

Selle lühikese kvalifikatsiooni tõstmise kursuse abil ootame, et  määratled uuesti õppimise eesmärgid 
ja tulemused, samuti pädevused, mida soovid oma õpilastes arendada. Samuti suuname Sind 
kasutama virtuaalset õpikeskkonda (kui Sa seda veel ei kasuta).  
Moodul 4 on üles ehitatud just veebipõhise õpikeskkonna kasutamise toetamisele. 

Viies moodul on vabatahtlik ja suunatud eelkõige neile kursuslastele, kes soovivad projektõpet või 
teisi aktiivõppe meetodeid reaalselt oma õpilastega katsetada. 
Mooduli käigus saad teada, kuidas kavandada õpilastega projektipõhise õppe tegelikku läbiviimist.  
Ootame Sinu väärtuslikku tagasisidet, et töötada välja metoodika, mida saaksid kasutada ka teised 
kutsehariduse õpetajad erinevatel kutsealadel õpilaste paremaks tööturule ettevalmistamiseks.   
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