
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu 
kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei 
vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.  

ÕPETAJATE JUHITUD 
REAGEERIV 
KUTSEHARIDUS 

Tuginedes pilootkoolituste kogemustele, 
töötas konsortsium välja uue reageeriva 
metoodika, mis võimaldab 
kutsehariduse juhtidel ja õpetajatel 
kiiresti reageerida ja vähendada tööturu 
esindajate poolt tuvastatud oskuste 
puudujäägid. Metoodika on avaldatud 
kaheköitelise e-raamatuna, mis on vabalt 
veebist allalaetav. E-raamatud pannavad 
ühist pealkirja: „Ettevalmistused 
kutsehariduse ja -koolituse õpilastele 
valmistumiseks tööturule sisenemisel“ 

Kui esimene köide – „Kaasajastatud 
õpetamispraktikad kutseõppes“ - 
hõlmab õpetajate 
täiendkoolitusprogrammi õppesisu, 
aidates neil omaenda professionaalsed 
oskused, et laiendada oma 
„tööriistakasti“ 21. sajandi 
aktiivõppemeetoditega.  

Teine köide – „Projektipõhise õppe 
metoodika rakendamine“ - kirjeldab 
üksikasjalikult projektipõhise õppe 
metoodikat, mille eesmärk on pakkuda 
kutsehariduse ja -koolituse õpilastele 
kvaliteetseid mikrokursuseid, mis on 
õppekavasse integreeritud ning 
kasutavad aktiivõppe meetodeid ning  
digitaalseid töövahendeid. Kursused 
õpetavad spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, 
mis enamjuhul  ei kuulu 
standardõppekavade hulka, kuid mida 
peetakse tänase tööturu jaoks 
hädavajalikuks. 
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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. 

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. 

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  
Projektis osalevad riigid: Ungari, Itaaalia, Inglismaa, Eesti 
Projekti algus: 1. september 2018. 
Projekti lõpp: 28. veebruar 2021. 
Veeb: http://reactivet.itstudy.hu/ 
Projekti koordinaator: iTStudy Hungary  

Vastutav projektijuht: Mária Hartyányi  
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu 
Aadress: H-2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28. 
Eesti: 
BCS Koolitus AS, Triin Kangur: Triin.Kangur@bcs.ee  
Itaalia 
AICA: progettieuropei@aicanet.it 
JAC: international@fondazionejobsacademy.org 
Inglismaa 
CAPDM Ltd: kwc@capdm 

PARTNERID 

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