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Eesmärgid

• Suurendada RV tegevustesse kaasatud töötajate arvu -

rohkemate õpetajate kaasamine on hädavajalik õk arenguks, 
toetamaks õpilasi mõista erinevaid kultuure ja avama Euroopa 
teemasid üldiselt

• Arendada ja tunnustada RV tööks vajalikke oskusi ja 
kompetentse, mis on vajalikud hariduse rahvusvahelistumiseks



Eesmärgid…

• Edendada personali rv pädevuste arengut – teadmised ELst, 
teiste riikide kutseõppesüsteemide tundmine, paremad 
teadmised teistest kultuuridest, parem keeleoskus, võimekus 
arendada rv meeskonnatööoskust

• Tugevdada sidet kooli rv tegevuste, strateegia ja 
organisatsiooni arengukava ja personalipoliitika vahel.



RV tööst saadav kasu

Projektides osalemine annab sulle 
positiivseid emotsioone ja uusi sõpru. 

See avardab su maailma ja sinust saab 
parem õpetaja

Aitab sul „toita“ õpilaste motivatsiooni ja 
avardada nende erialade perspektiivikust

Saad tuttavaks uute õpetamismeetoditega

See aitab sul mõista, mis on tähtis ja vahel 
ka seda, et kui hea sa juba oled oma töös. 

* VEIN ja söök





Rahvusvahelistumise karjäärimudel

See oli pikk ja keeruline tee …









Õppematerjal

6 moodulit:

• Kollanokk– alusteadmised rahvusvahelistumisest

• RV kodus

• RV välismaal 

• Management – kuidas taotleda ja ellu viia projekte

• Spetsialist – tegevused välismaa eksperdi tasemel

• Strateeg – arenduse ja strateegiaga seotud teemad



https://luovi.fi/en/rex-vet-from-rookie-to-an-expert-
landing-page/

https://luovi.fi/en/rex-vet-from-rookie-to-an-expert-landing-page/


Open Learning badges

• Õppematerjal toetab kollanokast eksperdiks saamisel

• Saab siduda personalitöös organisatsiooni personalipoliitikasse 
osanaL

• Võimaldab oskused ja pädevused teha nähtavaks

• Teeb osalemise RV tegevustes ja õppimise huvitavamaks



model

REX VET Blog – From a rookie to an expert –
International paths for VET staff (wordpress.com)

https://rexvet.wordpress.com/


aitäh

Projekti koduleht

https://luovi.fi/en/international-activities/rex-vet-from-a-rookie-to-an-expert/


