
             

BEATS projekt: avakohtumine 

          

 

Kaheaastane Erasmus+ projekt BEATS (Better English and Transferable Skills e. Paremad 

inglise keele ja ülekantavad oskused) paremate tööalaste võimaluste nimel sai alguse, kui 

kõigi osalevate haridusasutuste esindajad viiest riigist kogunesid 22.-26. oktoobril 2016 Belgia 

linnas Brugges. Selle esimese rahvusvahelise kohtumise võõrustajaks oli IVO Brugge, üks 

kuuest projektis osalevast asutusest. Teised osalejad on Ecole Superieure des Affaires 

(koordineeriv asutus) Belgia linnast Namurist, Adult Education Institution Dante Horvaatiast 

Rijekast, EOI de Mieres Hispaaniast Mierese linnast, Alius Lingua Lätist Riiast ja Rapla 

Keeltekool Eestist. Projekt kestab 1. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2018. 

Projekti eesmärgiks on täiskasvanud õppijate tööalase konkurentsivõime parandamine ning 

seeläbi potentsiaalselt ka Euroopa Liidu sisesele tööalasele mobiilsusele kaasaaitamine, 

arendades selleks üheaegselt õppijate inglise keele oskusi ja ülekantavaid oskusi. Ülekantavad 

e. siirdeoskused on oskused ja pädevused, mis on vajalikud ja kasulikud erinevates 

eluvaldkondades: sotsiaalses, akadeemilises ja tööelus. BEATS projekti sihiks on arendada 

õppijates neid ülekantavaid oskusi, mis annaksid neile konkurentsieelise tööturul, s.h CV ja 

kaaskirja kirjutamine, esitluste tegemine, tööintervjuu ajal käitumine ja tööalaste 

telefonikõnede tegemine. Projekti jooksul pannakse rõhku ärietiketile ja sellele, kuidas see 

kultuuriti erineb. Osalevatele õppijatele tutvustatakse ka Europassi CV-d. Mõned õppijad 

saavad osaleda projektireisidel partnerriikidesse, mille ajal külastatakse töövarjuna sealseid 

ettevõtteid. 

Kohtumine Brugges oli kombinatsioon kahest sündmusest: toimus esimene rahvusvaheline 

kohtumine, millest võtsid osa iga osalevat asutust esindavad koordinaatorid ja samuti 

mitmekülgne õpetajakoolitus, mis tutvustas erinevaid IKT vahendeid, mida saab keeleõppes 

kasutada. Õpetajakoolituse viis läbi võõrustav asutus – IVO Brugge. 

Rahvusvahelise kohtumise käigus arutasid koordinaatorid olulisi projekti haldamisega seotud 

üksikasju. Õpetajakoolituse moodulites, milles osalesid kokku 16 õpetajat ja koordinaatorit,  

keskenduti niisugustele teemadele nagu ümberpööratud klassiruum, Moodle’i keskkond, 

kaugõpe ja -õpetamine, universaalne õppimise mudel (UDL) ja loovad IKT vahendid, mida 

õpetamisel kasutada tasub. 



Võõrustav asutus pakkus külalistele ka rikkalikku kultuuriprogrammi. See sisaldas giidi poolt 

juhitud jalutuskäiku Brugge vanalinna tänavatel, Groeninge muuseumi ja Jumalaema kiriku 

külastamist giidide saatel, kunstigalerii külastamist, paadisõitu kanalitel, traditsioonilisi flaami 

retsepte tutvustavat kokandustöötuba ning vastuvõttu raekojas. 

See esimene rahvusvaheline kohtumine/koolitus oli väga konstruktiivne, laitmatult korraldatud 

ja kokkuvõttes erakordselt edukas. Üks korraldusliku külje muljetavaldavaid aspekte oli, et IVO 

Brugge õppijad olid värvatud reisisaatjateks ja töötubade läbiviijateks ning nad kõik tulid oma 

ülesandega toime suurepäraselt, professionaalselt ja meelt lahutavalt. Nende viie sisuka päeva 

järel lahkusid kõik osalenud inspireeritult, informeeritult ning täis uusi ideid ja teadmisi. 

Osalejad hakkavad pidama üksteisega sidet interneti teel. Projekti jaoks luuakse oma Moodle’i 

keskkond, Facebooki leht, Twitteri ja Instagrami kontod. Järgmine rahvusvaheline 

koordinaatorite kohtumine on kavandatud jaanuari ning viiakse läbi Skype’i teel. Järgmine 

õpetajakoolitus toimub 2017. a juunis-juulis Horvaatias Rijekas. Täiskasvanud inglise keele 

õppijad kõigist osalevatest asutustest liituvad projektitegevustega 2017/2018 õppeaastal. 

Projekti BEATS toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi raames. BEATS on 

üks täiskasvanuõppe strateegilistest partnerlustest ning kuulub Erasmus+ programmi meetme 

Key Action 2 (strateegiline koostöö) alla, mis on suunatud selliste rahvusvaheliste projektide 

toetamisele, mille eesmärgiks on töötada välja ja jagada uuenduslikke meetodeid ning vahetada 

kogemusi. 

Kui soovite liituda projekti BEATS uudiskirjaga, andke meile sellest teada aadressil 

info@raplakeeltekool.ee. 
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