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analüüsida üldist e�evõtluse hariduse olukorda Kreekas ja saada aimu õpetajate ja õpilaste uutest võimalikest rollidest 
kutsehariduses ja selle arendamisel e�evõtluse keskusteks.

Olukord  ei ole kergete killast - Dr Ioannis Salamouris Knowl president kutsehariduses Kreekas
selgitas: Kreekas ei ole olnud kutseharidus populaarne noorte seas, kuna seda seostatakse eelkõige 
“töömahuka tööga” ja “halvema füüsilise tööga” aga üldharidusega on vastupidi- see aitab 
parandada sotsiaalset positsiooni ühiskonnas ja on presižikas. Ȁ
Hilju Ȁon toimunud mitmeid ümberkorraldusi ja tutvustatud on uusi seadusandlikke reforme, mille 
eesmärk on ümber korraldada kutseharidus ja tööturu struktuur Kreekas. Need reformid on pigem 
tööle (töötuse vähendamisele), mie Ȁe�evõtlusele orienteeritud.
Arvestades, et e. evõtluse hariduse tase ja võimalused hetkel kutsehariduse ja kõrghariduse tasemel 
Kreekas on piiratud (mõned kiiduväärt erandeid), annab see võimaluse era-kutsehariduse koolituskeskustele pakkuda 
e�evõtluse kursuseid, mida rahastatakse riigi ja Euroopa Liidu allikatest. Näiteks Olympic Koolitus ja Konsultatsioonid (OT) 
pakub kursust koos prak�ka ja toetavate tegevustega. Näiteks Letrinon Gea keskendub töötutele erinevates sektorites nagu 
näiteks põllumajandus, et suurendada nende tööalaseid teadmisi ja julgustada alustada e�evõtlusega.

Töötuba: Oskustest tegudeni
Õpetajate ja õpilaste uus roll ettevõtlikes kutsekoolides. 3-4 Veebruar 2016 Ateenas, Kreekas

Koolitatud kutseõpetajad ja treenerid
projek� partnereid, kutseõppe eksperdid e�e võtluse hariduse vallas kogu Euroopas 
on toonud välja interak�iv se õppe ja professionaalne mõjuvõimu olulisuse e�e võtluse 
treenerite osas.  Knowl (www.knowl.gr) lõi dünaamilise ja interak�iv se seminari STARS 
Success Yourself - kolm aastat tagasi. See on paindlik vahend, mida saab kohandada 
erinevatele sihtrühmadele. Treener Aimilios Karamanlis demonstreeris meile antud  
meetodit. See kahepäevane seminar täis isiklikku ja tööalast arengut on akrediteeritud 
Interna�onal Coach Federa�on poolt. Seminar aitab õppijal tuvastada ja luua oma 
loomulikku talen�, keskenduda ja õppida, kuidas avastada ja vabastada oma tugevusi ja 
potentsiaali ning kasutada neid oma isiklikus ja/või tööelus edu saavutamiseks. 
Õpitakse, kuidas kasutada ära olemasolevaid olukordi ja näha neis uusi võimalusi, sh 
oma nõrkuste muutmist tugevusteks ja ebaõnnestumiste väl�mist ning õnnestumiste 
ja edu saavutamist. Rohkem informatsiooni h�p://stars.knowl.gr 
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KÜLASTA MEIE ANDMEBAASI PRAKTIKAD & 
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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.

www.incuvet.eu
http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/incuvet.EU/
http://stars.knowl.gr/index.html
http://www.letrinongea.gr/en/
http://www.olympiakokek.gr/index.php?lang=en
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IncuVET tiimi tugevused ja nende väljaselgitamine STARS töörühmas!

Külasta meie andmebaasi Praktikad & Lugemist
Ole kaasatud!

Meie andmebaas prak�kate  ja lugude 
kohapea l t  su u reneb .  In t e r v ju u d 
kutsehariduse eksper�dega, mini-
e�evõtete süsteemist, rapor�d ja 
uuringud E�e võtlusharidusest ja –õppest 
üle Euroopa.  Tutvu meie andmebaasiga 
www.incuvet.eu ja aita meil seda 
täiendada! 
Ootame sinu teadmisi ja panust!

Meeskonna loomine
Kuidas üksteist tundma 
õppida ja arutada rühmades 
kutsehariduse õpilaste 
vajadusi

Eelduseks on efek�ivne 
õppijate coaching. Kus 
õpilased hetkel on?

kahepidine võimas vahend 
eesmärkide seadmiseks

õpetajate uus roll kutsehariduses ja 
sel le  arendamisel  e�evõtluse 
keskusteks. Lisaks STARS meetodi 
kogemustest õppimise kasulikkusest 
läbi Ms. Chris�na Nomikou, sotsiaalne 
e�evõtja (Touch of life) silmade

Reaalsus kontroll Tugevuste analüüs Saavuta endas edu

Klikka , et lugeda tervet raportit  Klikka , et näha tööprogrammisiia I siia
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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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JÄLGI MEID!

http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/incuvet.EU/
http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_Workshop3_Greece_Report.pdf
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_3rdWorkshop_Athens_Greece_Agenda.pdf
http://www.incuvet.eu/#readings
http://www.incuvet.eu/#practices
www.incuvet.eu
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Intervjuu Daniele Morselliga
Daniele Morselli, PhD, on välja töötanud võrdleva mudeli Itaalia ja Austraalia 
e�evõtlushariduse vahel, mis keskendub kutsehariduse õpilaste töökogemuse saamise 
võimalustele. Ta on nüüd Marie Curie doktorantuuris Helsingi Ülikoolis. Ta arendab 
mudelit õpetajate koolituseks e�evõtlus hariduse vallas. 
“Ekspansiivse õppimise teooria põhineb uuendustel, innovatsioonil ning tavade 
muutmisel. See on ka põhjus, miks ma arvan, et see sobiks ideaalselt e�evõtluse 
haridusega. Fookus li igub üksikisiku tasandilt tegevuste süsteemi, nagu 
organisatsioonide, e�evõtete ja koolide tasandil toimub. Esialgu indiviidid hakkavad 
esitama küsimusi olemasoleva korra ja nende töö loogika kohta; mida rohkem osalejaid 
liitub seda rohkem analüüsitakse koostööd ja arendatakse, rakendatakse ak�ivselt uut 
tegevusmudelit. Lõpuks uue mudeli rakendamise ja õppimise vaev hõlmab kõiki liikmeid ja 
elemente kollek�ivse tegevuse süsteemis".

Järgmine töötuba 19-20 Aprill 2016 
Gentis, Belgias 
Viimane IncuVET töötuba keskendub võrgus�ku rollile e� evõtluse ökosüsteemi kujundamisel.  E�evõtlus toetamise 
kvaliteet kutsehariduses on tugevalt mõjutatud kolme olulise huvigrupi poolt: polii�kud, kutsekoolid ja tööandjad. 
Töökohapõhine õpe on võtmesõna, et koostöö nende kolme huvigrupi vahel saaks toimuda. SYNTRA Flandria ja SYNTRA 
koolituskeskuste võrgus�k on välja töötanud metoodika ja neil on kogemus e� evõtlikkuse ja e� evõtja kompetentside 
arendamisel noorte hulgas läbi töökohapõhise- ja õpipoisi süsteemi. 

Ole lainel!

Klikka , et lugeda intervjuudsiia

IncuVETist
IncuVETist
IncuVET on EU projekt kaasrahastatud Erasmus + 
programmist, mille eesmärk on anda parem ülevaade 
“E. evõtlusharidusest ja starditoetusest 
kutsehariduskoolide tasandil" ja lisaks toetada ja 
edendada kutsekoolide uuenduslikku rolli muutuda 
piirkondlikeks e�evõtluskeskusteks, 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.

www.incuvet.eu le
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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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JÄLGI MEID!

http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/incuvet.EU/
http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_DMorselli_InterviewFINAL.pdf
http://www.incuvet.eu/docs/INCUVET_4thMeeting_Ghent.pdf
http://www.incuvet.eu/#workshops
http://www.valnalon.com/web/index.php
http://www.evta.eu/
http://knowl.gr/
http://www.militos.org/
https://www.omnia.fi/international-omnia
http://www.hariduskeskus.ee/index.php/in-english
http://www.syntravlaanderen.be/
http://www.tknika.eus/liferay/en/web/public/home



