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PROJECT
"GOING THE DISTANCE"
LTT-VALDKONNA JUHENDAJATE OSKUSTE
SUURENDAMINE KAUGÕPPE PAKKUMISEKS

Projekt
Haridus ja koolitustel osalemine on parimad investeeringud Euroopa tulevikku. Neil on oluline
roll majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomise edendamisel. Samuti on neil oluline
roll Euroopa identiteedi loomisel, tuginedes ühistele väärtustele ja kultuuridele, aidata inimestel
kaasa lüüa ja osaleda ning kujundada demokraatia, solidaarsuse ja kaasatuse iseloomuga
Euroopa tulevikku.
Kuigi on tõsi, et meil on käsil kiire ja ootamatu üleminek, mis võib mõnikord olla hirmutav, ei
ole jätkusuutlik kogu inimtegevust pikemaks ajaperioodiks "sulgeda" ja me peame leidma
alternatiivseid ja uuenduslikke viise oma töö, hariduse ja puhkuse jätkamiseks.
See üleminek on aga osutunud väljakutseks nii õpilastele kui ka juhendajatele, eriti LTT
valdkondades, nagu haridusrobootika, millele projekti „Going the Distance“ partnerid on
spetsialiseerunud ning kus on demonstratsioon, meeskonnatöö ja katsetamine võtmeelemendiks

SELLES NUMBRIS
Partnerite tutvustus ja
logod
Uuringutulemused
Mis on tulemas?

Partnerid
Kuus riiki Euroopast:
Konsortsiumi

kuuluvad

sellised riigid nagu Holland,
Kreeka,

Eesti,

Makedoonia,

Bulgaaria ja Itaalia, kes kõik
esindavad
mis

on

organisatsioone,
keskendunud

suutlikkuse

suurendamisele

peamiselt
kaudu,

LTT

haridusrobootika
pakkudes

võimalust

teha

neile

koostööd,

vahetada parimaid tavasid ja
luua

väljundeid,

võimaldavad

kutseõppe-

kavasid LTT-õppes ja sellega
seotud

tehnoloogiliste

väljakutsete osas.

www.eduact.org/en/home
NPO Robootika Eestist
hwww.robootika.ee
OECON Group Bulgaariast
www.oecongroup.com
FONDAZIONE MUSEO CIVICO
DE ROVERETO Itaaliast
https://www.fondazionemcr.it

mis
rikastada

olemasolevaid

EDUACT Kreekast

Stichting Techniekpromotie
Hollandist
www.techniekpromotie.nl
NEWEST MEMBER:
STEM Education Skopje PõhjaMakedooniast
https://robotics.mk/

"Selle projekti tulemused
soodustavad nii
lühi- kui ka pikaajalisi
arenguid."
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Esimesed tegevused
TMP1 - logo loomine ja uuringute rakendamine

Esimene riikidevaheline projektikohtumine

Intellektuaalne väljund 1 (IO 1) - uurimus

(TMP1)

Selle projekti iga tegevuse lõpuleviimine on

Esimene

partnerikohtumine

toimuma
viiruse

Hollandis,
tõttu

kuid

kasutati

pidi

Covid-19

virtuaalseid

võimalusi.

vajalik selleks, et järgmisega edukalt edasi
liikuda. Täpsemalt on IO1 käigus loodud
juhendi väljatöötamine alus, mille abil
viiakse läbi uuringuid, et tuvastada ja
hinnata meie sihtrühmade ja huvigruppide

Iga partner tutvustas oma tegevust,
igaühel oli ees lihtne ülesanne, mida
teistele partneritele esitleda.

trende, oskuste puudujääke ja vajadusi.
Seetõttu viis iga partner läbi küsitluse, viies
läbi intervjuusid ja uuringuid, et teha
kindlaks, kaardistada ja hinnata, kuidas

Alustati esimese intellektuaalse väljundi

Covid-19

planeerimisega:

haridusskeeme

juhend.

tõhusa

kaugõppe

on

mõjutanud
Euroopas

LTT

alaseid

ja

eriti

partnerriikides.
Stichting Techniekpromotie koostab kõigi
vastuste põhjal lauaküsitluse.

Logo
Pärast pikka arutelu ja hääletamist
otsustasid partnerid kasutada projekti jaoks
lihtsat ja meeldejäävat logo.
Facebook
Project "Going the distance"
Linkedin
Erasmus+ project Going the Distance
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Mis on tulemas?
Eesmärkide saavutamine

Teine

riikidevaheline

projektikohtumine

Intellektuaalne väljund 2 (IO 2) - Õppekava

(TMP2)

IO2 raames töötatakse välja õppekavad

Loodetavasti kohtuvad kõik partnerid

juhendajatele, võttes arvesse partnerite

jaanuari kuus Põhja-Makedoonias. Nagu

teadmisi, ettepanekuid ja oskusteavet, kuna

praegusel ajal juba kombeks, siis sõltu ka

igaüks

see väljasõit Covid-19 viirusega seotud
piirangutest.

omab

kindlat

spetsialiseerumist teatud valdkonnas ning
suudab neid hinnata ja saada nende kohta
koolitust C1-i ajal - juhendajate koolitamine
enne IO2 lõpetamist.

Igakuiseid veebikohtumised

Iga kuu saavad partnerid kokku, et
arutada, mis on tehtud, kes vastutab
sotsiaalmeedia

neist

eest

järgmised tegevused.

ja

millised

on

Intellektuaalne väljund 3 (IO3) - platvorm
Sisaldab teoreetilisi ja, mis kõige tähtsam,
praktilisi

kursusi

veebiseminaride

ja

õpetuste kujul, mis on suunatud kõigile
LTT-valdkonna juhendajatele ja õppijatele,
kes ei saa kursustel füüsiliselt osaleda.

Ühinege teekonnaga
ja
läheme kaugustesse!
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