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Õppekäigu fookus oli suunatud e�evõtlusõppe ja töökohapõhise õppe süsteemide tutvustamisele Flandersis.  
Meie vastuvõ�ev organisatsioon oli Syntra Flandria, mis on piirkondlik agentuur, mis koordineerib e�evõtluse 
koolitust noortele ja täiskasvanutel Syntra koolituskeskustes kaudu. Syntra omab väga tugevat kogemust 
töökohapõhise õppe osas. 

Kutseharidus ja ettevõtlusharidus Flandersis
Belgia on liidetud riik, mis omab Belgia valitsuse tasandil, kahte ka�uva struktuuriga autonoomiat. Neid nimetatakse 
Regioonideks (Flaami, Walloon, pealinn Brüssel) ja Kogukondadeks (Flaami, Prantsuse, Saksa-keelne) ning neil on 
mõlemal oma haridussüsteem. 
Flandrial on üks kombineeritud valitsus Flaami kogukonna ja Flandria regiooni jaoks.  Flaami valitsus on vastutav oma 
piirkonna hariduse eest. Flaami valitsuse juhitud haridusministeerium on vastutav hariduse eest igal haridusastmel- 
lasteaiast ülikoolini. Kutseharidusprogramme pakuvad haridussüsteemis koolid, kes pakuvad kutseõpet, 
täiskasvanuhariduse keskused ja ülikooli kolledžid. 
Hetkel on välja töötamisel Flaami Poliiline ȀRaamisk ȀE�evõtlushariduse jaoks, mis paneb rõhku õpetajate ja kooli 
juhtkonna rollile ning kogu kooli hõlmavale lähenemisele e�evõtlusõppe osas. Fookuses on õpetajatele suurema 
autonoomsuse andmine ja erinevate koolitusvõimaluste pakkumine, et luua ning kasutada e�evõtlikke õppevorme 
klassiruumis, koolis ja kohalikul tasandil. 

Töötuba “LAIEM PILT: Kultuuriline muutus 
ja sidusrühmade kaasamine.” 
19-20 Aprill Gentis, Belgias
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon 
ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

SELLES UUDISKIRJAS
TÖÖTUBA GENTIS LAIEM VAADE  |

LÕPPKONVERENTS BRÜSSELIS /JUUNI 2016 
I INCUVET ESITLES  INCUVETIST  TÖÖTUBA: | |

TUTVUSTAMA PARIMAID PRAKTIKAID 
EUROOPAS  KÜLASTA MEIE ANDMEBAASI JA |

VALI PRACTICES & READINGS! |
 OLE KAASATUD!

http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/
https://www.facebook.com/incuvet.EU
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Praktikavõimalused Flaami ettevõtlus koolituse agentuuris
SYNTRA Flanders pakub prak�kavõimalusi õppes läbi Syntra koolituskeskuste. Prakka Ȁprogrammides õppijad 
teevad töökohapõhist õpet e�evõtetes. Õpipoisi õpe sisaldab nelja päeva nädalas tööalast õpet e�evões Ȁja ühel 
päeval nädalas kutse- ja üldise haridus- kursust SYNTRA Koolituskeskuses. Struktuur kõlab väga häs, Ȁsest see 
ühendab klassiruumis õpitu kohe reaalse töömaailmaga.
Tutvusta ȀSyntra õpipoisi programmi uuendusliku karuselli meetodil, kus ühes lauas oli õpipoisi õppeprakkal Ȁolnud 
õpilased, teises tööandja, kolmandas õpetajad koolitajad ning neljandas prak�kakorraldajad/ nõuandjaid ning saime 
tutvuda erinevate lähenemistega.

Tutvusta.  erinevaid projekte, algatusi ja meetodeid: 
Estafe. e  Mentor koolitusprogramm on mõeldud 
e�evõtjatele ja töötajatele, kes vastutavad õpilaste 
käekäigu eest e�evõ�es töökohapõhise õppe perioodil. 
Koolitus on e�e nähtud e�evõtjatele, töödejuhatajatele ja 
staažiga töötajatele; KMObiel on uuenduslik pilootprojek�, 
kus õppeprak�ka programmi kogetakse erinevalt. Peamine 
mõte on see, et prak�kant viibib ühe prak�kaperioodi ajal 
kolmes sama sektori erinevas e�evõ�es; Entre Mirror 2.0- 
tööriist e�evõtluspädevuste enesehindamiseks; Online 
ärijuh�mise kursus- Belgias kõik, kes soovivad luua oma 
firma peavad omama ser�fikaadi ärijuh�mises. Selle võib 
saada, kas formaalses hariduse või kutseharidusest või 
teisel viisil. Üks neist on e-ärijuh�mise kursus.

Interesting practices 

Lõppkonverents Bürsselis, 9 Juuni 2016
L õ p p k o n v e r e n t s  o l i  t ä i s  h e a d e  t a v a d e  j a 
e�e võtlushariduse kogemuste vahetamise sünergiat. 
Esitle� IncuVET teabejagamiskeskust (kodulehte) ja 
toimunud töötubade ning neljas Euroopa riigis toimunud 
õppereiside tulemusi.
Konverents ol i  ü lesse ehitatud interak� ivsete 
ümarlaudadena, mida vedasid  kutsehariduse eksperdid,  
e�evõtlusalase hariduse spetsialis�d, e�evõtete 
esindajad ja poli i�ka kujundajad. Ümarlaudade 
aruteluteemad põhinesid IncuVET kodulehe teemadel: 
Polii�ka kontekst - Juh�m ine & valitsemine – Õpetamise- 
& õppimise meetodid - Startup toetustest - Teadmiste 
vahetamise võrgus�kud - Koostöö sidusrühmadega - 
Hindamine &  mõju.
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon 
ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Kutsekool
kui ettevõtlikkuse 
keskus

UUDISKIRI
VÄLJAANNE 4

JÄLGI MEID!

ET

Klikka , et lugeda tervet raportit  Klikka , et näha tööprogrammisiia I siia

http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/
https://www.facebook.com/incuvet.EU
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_Workshop4_Belgium_Report.pdf
http://www.incuvet.eu/docs/INCUVET_4thMeeting_Ghent.pdf
https://www.facebook.com/incuvet.EU/posts/698550663617778
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IncuVEt projekti esitleti Londonis, 
21-22 Juuli 2016

www.incuvet.eu

IncuVEt projek� esitle� Rahvusvahelisel konverentsil “Tööandja roll 
ja pühendumine hariduses ja koolituses”, mis oli organiseeritud  
Haridus ja Tööandjate teadusuuringute sihtasutuse poolt.  Hr. Ivan 
Diego projek�juh t Valnalónist andis põhjaliku ülevaate IncuVEt 
projek�st, osalejatele, kes olid tulnud 20st erinevast riigist üle 
maailma. See võimaldas kaasata rahvusvahelisel tasandil tööandjad 
haridusse. Esitlusele järgnes elav küsimuste ja vastuste deba� 
publikuga. 
Lisateavet konverentsi kohta saate külastades konverentsi 
ametlikku lehekülge
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon 
ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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IncuVETist
IncuVET on EU projekt kaasrahastatud Erasmus+ 
programmist, mille eesmärk on anda parem ülevaade 
“E�e võtlusharidusest ja starditoetusest 
kutsehariduskoolide tasandil" ja lisaks toetada ja 
edendada kutsekoolide uuenduslikku rolli muutuda 
piirkondlikeks e�e võtluskeskusteks, mi�e ainult start-
up nõud andjateks. 

Õpitoad et reklaamida parimaid 
praktikaid Euroopas 

Peamine tööriist IncuVET projek. s on neli (4) temaa�list 
töötuba/õppereisi, mis toimuvad neljas erinevas 

projek�ga seotud organisatsioonis ning mille käigus 
jagatakse parimaid prak�kaid e�evõtluse haridusest 
Euroopas. Need töötoad aitavad kaasa teadmiste ja 

oskuste jagamisele ning seeläbi soodustavad koostööd ja 
sünergia tekkimist Euroopa tasandil.

Külasta meie andmebaasi Praktikad & Lugemist
Ole kaasatud!
Meie andmebaas prak�ka te ja lugude kohapealt 
suureneb. Intervjuud kutsehariduse eksper�dega, mini-
e�e võtete süsteemist, rapor�d ja uuringud 
E�e võtlusharidusest ja –õppest üle Euroopa.  
Tutvu meie andmebaasiga  ja aita meil www.incuvet.eu
seda täiendada! 
Ootame sinu teadmisi ja panust!
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http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/
https://www.facebook.com/incuvet.EU
http://www.educationandemployers.org/research/london-conference-on-employer-engagement-in-education-and-training-2016/
https://www.facebook.com/incuvet.EU/posts/723276607811850
http://www.incuvet.eu/#practices
http://www.incuvet.eu/ee/
http://www.incuvet.eu/ee/#workshops
http://www.incuvet.eu/#practices
http://www.valnalon.com/web/index.php
http://www.evta.eu/
http://knowl.gr/
http://www.militos.org/
https://www.omnia.fi/internationalomnia
http://www.hariduskeskus.ee/
http://www.syntravlaanderen.be/
http://www.tknika.eus/liferay/en/web/public/home



