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EPALE digivahendite tööriistakasti teises väljaandes 
vaadeldakse EPALE platvormil saadaolevaid tööriistu nendele 
spetsialistidele, kes soovivad õppida uusi oskusi ja täiendada 
oma teadmisi.
Mõned tööriistad on konkreetselt suunatud täiskasvanute 
koolitajatele, kes soovivad omandada laiemat oskuste kogumit 
(koolitajate tööriistad), samas kui teisi tööriistu saavad 
kasutada mistahes valdkonna spetsialistid, et teadmisi oma 
huvivaldkonnas täiendada või arendada oma teadmisi uutes 
(tööriistad professionaalseks arenguks) valdkondades. Teil 
on võimalus uurida alates pehmetest oskustest tehnoloogiateni 
välja, õppevahenditest kuni MOOCide ja kursusteni. Lihtsalt 
leidke see, mis teile kõige paremini sobib ja alustage oma 
tööalase tuleviku ümbermõtestamist ja eelseisvate väljakutsete 
ettearvestamist.
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Traumajutustus ja ekspressiivne kunst: 
migrantidega töötamine uuenduslike tehnikate abil
[ https://epale.ec.europa.eu/en/blog/inclusion-sociale-des-migrants-le-
mooc-exuli-est-en-ligne ]

Erasmus+ projekti EXULI raames on välja töötatud MOOC, mis on 
suunatud koolitajatele, õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, vahendajatele ja 
psühholoogidele, kes soovivad jutuvestmistehnika abil oma 
sisserändajatega töötamise oskusi parandada. Projekt, mille läbiviijaks on 
organisatsioonide konsortsium neljast erinevast riigist (Itaalia, 
Prantsusmaa, Hispaania ja Kreeka), edendab lõimitud
 lähenemisviisi, mis on sündinud mitteformaalse hariduspraktika ja Lacania 
psühhoanalüütilise perspektiivi sünergiast.
EXULI on välja töötanud haridusstrateegia, mis põhineb traumajutustuse 
pedagoogilisel ja psühhoanalüütilisel kasutamisel ekspressiivsest kunstist 
saadud suhtlusvahendite kaudu. See lähenemisviis võimaldab ületada 
tõkked, mida põhjustab lihtsalt transmissiivse keele kasutamine, näiteks 
selle puudumine detailide ja nüansside osas või suutmatus siduda mõisteid 
tunnetega. Registreerimisel tasuta kättesaadav MOOC koosneb kaheksast 
moodulist, alates teoreetilistest, mis kirjeldavad metoodilisi ja 
epistemoloogilisi raamistikke, kuni praktikale orienteeritud mooduliteni, mis 
pakuvad konkreetseid näiteid ja tööriistu tegevuste kavandamiseks 
erinevates kohalikes oludes.
MOOC-i täiendab ka jaotis "Praktikakogukond", kus on täiendavat teavet 
õppemetoodikate kohta kaastöötajatelt, spetsialistidelt ja õppejõududelt.

TÖÖRIISTAD KOOLITAJATELE 
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Matemaatika õpetamine: e-õppe platvorm 
matemaatikaoskuste parandamiseks
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/educate-project-e-
learning-platform ]

Erasmus+ projekti EDUCATE raames välja töötatud e-õppeplatvormi 
eesmärk on ühelt poolt toetada õpetajaid oma kõikide õpilaste 
kaasamisel väljakutset pakkuvas töös ja teiselt poolt võimaldada 
õpetajakoolitajatel toetada õpetajaid seda teha. Õppematerjalid 
koosnevad sarjast, mis koosneb viiest erinevast moodulist õpetajatele ja 
viiest lisamoodulist õpetajakoolitajatele, milles käsitletakse lähemalt 
väljakutset pakkuvate ülesannetega töötamise ja diferentseerimise 
vastastikust mõju.

Kodeerimine ja robootika kutsehariduskoolides: 
Robot4All tööriistakomplekt
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/robot4all-manual ]

See Erasmus+ projekti Robot4All osana välja töötatud tööriistakomplekt 
sisaldab käsiraamatut ja koolitusmaterjale programmeerimise ja 
robootika algajate kursuste käivitamiseks haridusalast haridust 
pakkuvates koolides. Projekti tõketeta lähenemisviis on suunatud ka 
õpetajatele, kes ei ole ITK valdkonnas eksperdid, kuid kes on valmis 
tutvustama kutsehariduse koolides kodeerimist ja robootikat kui 
uuenduslikku viisi puudujääkide, sotsiaalse tõrjutuse, eelarvamuste ja 
õppimiserinevuste vähendamiseks.

Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse 
käsitlemine hariduses
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/addressing-
gender-equality-and-diversity-teaching-training-and-research ]

Veebikursus Sooliselt arvestava institutsiooni loomine, mis on peamiselt 
suunatud koolitajatele, kuid mitte ainult, pakub meetodeid ja strateegiaid 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja töökohal üha 
sootundlikuma kultuuri loomiseks. Kursus, mis on loodud SAGE 
(Systematic Action for Gender Equality) Horisont 2020 projekti osana 
hõlmab kolme sessiooni, mis käsitlevad "Soolise võrdõiguslikkuse 
muutuste juhtimist", "Teadvusevabadust" ja "Soolist mõõdet 
teadusuuringutes".
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TÖÖRIISTAD ISIKLIKUKS ARENGUKS 

Veebipõhine tervishoiuteenuste assistentide kursus
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/online-healthcare-
assistants-course ]

Erasmus+ projekti VEThealth eesmärk on tervisehariduse (peamiselt 
geriaatrilise abi valdkonnas) kutsehariduse ja -koolituse edendamine ja 
parendamine, luues sellega tugevapõhjalise karjäärivõimaluse.
Selle laiaulatusliku eesmärgi raames on projekti partnerid (Maltalt, 
Hispaaniast ja Saksamaalt) loonud veebipõhise tervishoiuteenuste 
assistentide kursuse, mille eesmärk on arendada osalejate oskusi ning 
edendada nende ümber- ja täiendusõpet.
Kursus, millele registreerimisel on juurdepääs tasuta, on saadaval nii 
inglise kui ka hispaania keeles ning seda täiendatakse veebikursustega, 
mis vastavad tervishoius kutsehariduse ja -koolituse vajadustele (inglise ja 
saksa keeles) ja mille eesmärk on laiendada osalejate funktsionaalseid 
oskusi, ja sellega suurendada nende liikuvus- ja suhtlemisvõimalusi. 
Samuti võimaldab platvorm osalejatel kinnitada oma mitteformaalseid ja 
informaalseid teadmisi ja pädevusi varasema kogemusõppe elektroonilise 
akrediteerimise kaudu.
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Haridusplatvorm projektitsükli haldamiseks
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/educational-
platform-project-cycle-management ]

Erasmus+ projekti Generativity raames välja töötatud haridusplatvormi 
eesmärk on tugevdada sotsiaalsete ja haridusorganisatsioonide 
suutlikkust, et töötada välja ja rakendada tõhusaid, uuenduslikke ja 
jätkusuutlikke projekte, eriti Euroopa tasandil. Kuues keeles saadaolev 
platvorm sisaldab veebipõhist bibliograafiat, kuut veebikoolitusmoodulit, 
mis on loodud personali ja õppijate projektijuhtimise vastutuse ja 
iseseisvuse suurendamiseks ja mitmeid õpetusi.

Digitaalse ümberkujundamise õppevahend VKEdele
[ https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/digital-
transformation-learning-tool-sme ]

See veebipõhine õppevahend, mis on välja töötatud Erasmus+ projekti 
Digital Transformation raames ja mis on saadaval viies keeles, pakub 
VKEdele praktilisi ja analüütilisi õppe- ja planeerimismaterjale, et töötada 
välja strateegia, mille eesmärk on hõlbustada digitaliseerimisele 
üleminekut. Õppematerjalide hulka kuulub: enesekontrolli tööriist, 
lühikesed õppemoodulid, mis võimaldavad õppijatel rakendada peamisi 
tänapäevaseid tehnoloogilisi arenguid, ja samm-sammulised juhised, et 
juhendada kasutajaid strateegia väljatöötamise protsessis.

Vahendid koduste oskuste arendamiseks
[ https://epale.ec.europa.eu/en/content/give-learninghome-go-
unionlearn ]

Veebilehe "Learning @home Campaign" on Unionlearn välja töötanud 
Covid-19 hädaolukorra kontekstis, et toetada töötajaid, kes töötavad 
hetkel kodus või on sundpuhkusel. Kampaania pakub juurdepääsu 
veebikoolitusele, õppematerjalidele ja näpunäidetele selle kohta, 
kuidas on kõige parem kodus õppida.
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