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Sisu kokkuvõte:
Projekti sisuks on pakkuda nõustamist ja tuge Moldova üldhariduse e-õppe strateegia
koostamisel ja IKT-alase õpetajakoolituse programmi kavandamisel.
Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Moldova Haridus- ja Noorsooministeeriumi
(Ministry of Education and Youth of Moldova, HNM) algatatud Programmi Hüpe
(rumeenia keeles Salt) rakendamisele aastatel 2007-2008 ning jätkustrateegiate ja
tegevuskavade koostamisele aastateks 2009-2011.
Projekti tulemusena on suurenenud Moldova haridustöötajate teadlikkus e-õppest ning
IKT kasutamisest ainetunnis, paranenud e-õppe ning õpetajakoolituse planeerimine,
läbiviimine ja kvaliteet. Kasvanud on Moldova üldhariduskoolide õpetajate valmisolek
ning suutlikkus planeerida ja kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid
(IKT) aineõppes. On loodud Moldova õpetajate ning potentsiaalsete koolitajate võrgustik,
kes Hüpe Programmi raames Moldova õpetajate koolitamist jätkavad ning seeläbi
Programmi elluviimisele kaasa aitavad, tagades hariduse süsteemse moderniseerimise ja
arengu.

Projekti tulemusena valmib e-õppe strateegia raamkava e Master Plan aastateks 20092011 ja IKT-alase õpetajakoolituse programm aastateks 2009-2011.
Käivitatakse iga-aastased Programmi Hüpe konverentsid ja infosüsteem toimivate
praktikate levitamiseks, käivitatakse e-õppe strateegia rakendamise monitooring.
Koolitatud on 40-60 Moldova õpetajate koolitajat.
Projekti raames viiakse 2007. aastal läbi järgnevad tegevused:
1) Oktoobris 2007 Eesti ekspertide (1-2) eelvisiit Moldovasse kaardistamaks
infotehnoloogia ning hariduse olukord Moldovas, Programmi Hüpe tegevused 2007.
aastal (pärast märtsikuus 2007 toimunud Eesti ekspertide koolitust). Eelvisiidi ajal
valmistatakse ette detsembris 2007 Tallinnas toimuv koolitus Moldova haridusametnikele
(vajalike kontaktide loomine ja haridusasutuste külastamine, nii Eesti- kui
Moldovapoolse tegevuskava väljatöötamine ja kinnitamine jne);
2) Detsember 2007 Moldova haridus- ning ministeeriumitöötajate koolitus Eestis.
Osalejad: Noorsoo- ja Haridusministeeriumi ametnikud (2-3), Presidendi Kantselei
ametnik (IKT nõunik), vajadusel Rahandusministeeriumi ametnik, Programmi Hüpe
rakendamiskeskuse töötajad (1-2), ülikoolide õppejõud (2 õpetajate koolitajat),
õpetajakoolituse eestvedajad (3-4), 6 tippõpetajat/koolitajat. Eesmärgiks tutvustada Eesti
haridusreforme, e-õppe arengut, IKT-alast koolitust ja IKT kasutamist aineõppes.
Planeeritakse edasine koostöö ja tegevuskava (konsultatsioon, strateegiate ja tegevuskava
väljatöötamine, koolitused). Koolituse vorm: seminarid, asutuste külastused (Haridus- ja
Teadusministeerium, Tiigrihüppe SA, Tallinna Ülikool, põhi- ja keskharidusasutused jne)
ja kohtumised/arutelud ekspertide/koolitajate/õpetajatega.
2008. aastal viiakse läbi järgnevad tegevused:
1) Veebruar-märts 2008 Eesti ekspertide (1-2) visiit Moldovasse valmistamaks ette 2008.
aastal läbiviidavaid koolitusi ja visiite ning Programmi Hüpe esimest aastakonverentsi
(toimub märtsis 2008). Nõustatakse Moldova Noorsoo- ja Haridusministeeriumi ning
Programmi Hüpe rakenduskeskuse töötajaid e-õppe strateegiate/tegevuskavade ning
õpetajakoolituse programmi koostamisel;
2) Märts 2008 Eesti koolitajate/ekspertide (kuni 8) visiit Moldovasse eesmärgiga
kaardistada hetkeolukord ja vajadused, viia läbi intervjuud ja ümarlauad võtmeisikutega
ning õpetajate/õpilaste ja koolijuhtidega. Visiidi käigus korraldatakse e-õppe strateegia
ning õpetajakoolituse raamkava algversiooni arutelud eri sihtrühmade esindajatega;
Visiidi käigus toimub Programmi Hüpe esimene aastakonverents, millel osalevad ka
Eesti eksperdid/koolitajad. Konverentsi sihtrühmaks Moldova koolijuhid ja õpetajad (eri
maakondade esindajad, kokku kuni 160-180), konverentsi teemad: aruanded senitehtust,
saavutused, parimate praktikate tutvustus, Eesti ja teiste riikide kogemus, edasised
tegevused;

3) Aprillis 2008 Moldova ekspertide (6-8) visiit Tallinnasse eesmärgiga edasi arendada eõppe strateegiat ning IKT-alast õpetajakoolitusprogrammi. Visiidi ajal toimub Eestis igaaastane e-õppe rahvusvaheline konverents (korraldajaks Eesti e-Ülikool), milles osalevad
ka Moldova eksperdid;
4) Oktoobris 2008 Eesti koolitajate/ekspertide (kuni 12) visiit Moldovasse koolitamaks
Programmi Hüpe koolitajaid. Koolitatavate arv 40-60. Käsitletavad teemad:
koolitusmaterjalide koostamine, e-portfoolio kasutamine koolituses, koolituse
tulemuslikkuse hindamine.
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2009. aastal viiakse läbi järgnevad tegevused:
1) Jaanuar-veebruar 2009 Eesti ekspertide (1-2) visiit Moldovasse valmistamaks ette
Programmi Hüpe iga-aastast konverentsi (toimub märtsis 2009) ning sel ajal läbiviidavat
koolitust. E-õppe strateegia rakendamise monitooringu meetodi väljatöötamine ja
planeerimine.
2) Märtsis 2009 Eesti ekspertide/koolitajate (kuni 10) visiit Moldovasse osalemaks
Programmi Hüpe aastakonverentsil. Konverentsi nädalal viiakse läbi koolitusseminarid
kohalikele õpetajatele ja koolitajatele. Koolituse teemad jm täpsustatakse eelnevalt
toimunud koolituste ja visiitide käigus, lähtutakse koostatud IKT-alasest õpetajakoolituse
raamistikust.
Viiakse läbi e-õppe strateegia rakendamise monitooring (küsitluste ja intervjuude
läbiviimine ning analüüs).
“Hüpe” on Moldova rahvuslik programm, mis tagab ühiskonna sihipärase liikumise
infoühiskonna poole haridussüsteemi arvutiseerimise ja noortele küberruumi
kättesaadavaks tegemise kaudu. Programmi eesmärkideks on varustada üldhariduskoolid
arvutitega, ühendada koolid internetiga, e-õppevahendite koostamine ning kasutamine
ainetunnis, õpetajate koolitamine (nii arvutiõpe kui ka digitaalsete õppematerjalide
koostamine ja kasutamine aineõppes).
„Hüpe” on riikliku finantseeringuga programm, millega alustati 2005. aastal ning mille
strateegia ning tegevuskava on kinnitatud 2007. aasta lõpuni. 2008. aasta tegevuskava on
kinnitamisel. e-Riigi Akadeemia SA on Eesti Välisministeeriumi finantseerimisel
toetanud programmi rakendamist ajavahemikus detsember 2006 - aprill 2007 ning
Moldova Noorsoo- ja Haridusministeerium on valmis edasiseks koostööks.
Partnerid:

projekti läbiviimisel on partneriteks:

1) Eestis: Tallinna Ülikool, Tiigrihüppe SA, põhi- ja keskharidusasutused, Haridus- ja
Teadusministeerium ning Välisministeerium;
2)
Moldovas:
Haridusja
Noorsooministeerium,
SA
„Infoja
Kommunikatsioonitehnoloogia Hariduses”, ülikoolid, põhi- ning keskharidusasutused,
õpetajakoolitusega tegelevad institutsioonid.
Projekti kestus: Projekti kestus oktoober 2007 - aprill 2009
Taotletav riiklik finantseerimine: 2007. aasta tegevusteks 650 221 Eesti krooni,
2008. aasta tegevusteks 1 339 710 Eesti krooni ning 2009. aasta tegevusteks 641 255
Eesti krooni.
Omafinantseering: Kõik Moldovapoolsed kulud (va Eesti ekspertide/koolitajate
transport Moldovas ning koolitustel osalejate kohvi- ja lõunapauside kulud) katab
Moldova Haridus- ja Noorsooministeerium
Projekti kogumaksumus (2007-2009): 2 631 186 Eesti krooni
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Nele Leosk, programmi direktor, tel: 6411 313,
e-post: nele@ega.ee
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