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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Koolide arvutiseerimisprojekti „Hüpe” toetamine
Sihtriik: Moldova
Sisu kokkuvõte:
Projekti sisuks on Moldova Haridus- ja Noorsooministeeriumi (Ministry of Education and Youth of
Moldova, HNM) algatatud Programmi Hüpe (Salt) raames ühe koolitusklassi komplekteerimine (arvutid,
tarkvara, dataprojektor, jne) ning Moldova õpetajate koolitus kasutamaks info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid (IKT) aineõppes. Lisaks korraldatakse projekti käigus
teavituskonverents Moldova koolide direktoritele ning õppealajuhatajatele andmaks ülevaade programmist
Hüpe ja tegevuskavast ning teadvustamaks viimase vajalikkust. Samuti osalevad Eesti eksperdid koos
Moldova Haridus- ja Noorsooministeeriumi töötajatega programmi 2007. aasta tegevusplaani
väljatöötamisel.
“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
üldine tegevuskava on kinnitatud 2007. aasta lõpuni.
Moldova Haridus- ja Noorsooministeerium on palunud toetust Programmi Hüpe tegevuste läbiviimisel
aastal 2006 ning 2007, eelkõige koolitajate ning õpetajate koolituse planeerimisel ja läbiviimisel (nii
informaatikajuhid kui aineõpetajad), digitaalsete õppematerjalide väljatöötamisel ja kasutamisel ainetunnis,
programmi 2007. aasta tegevusplaani väljatöötamisel ning ühe (või enama) koolitusklassi varustamisel
arvutitega.
Antud projekti põhieesmärgiks on kaasa aidata Programmi Hüpe edukale rakendamisele.

Projekti raames varustatakse 1 koolitusklass arvutitega (16 arvutit+dataprojektor+tarkvarapaketid arvutitele
programmi raames juba loodud koolituskeskuses, mis kuulub HNM-le ning mis asub Chisinau’s),
kaardistatakse hariduse hetkeseis Moldovas (põhirõhk IKT kasutusel hariduses ning Programmi Hüpe
raames toimunul) ning viiakse läbi 1 nädalane koolitus Moldovas, mille vältel 8 Eesti õpetajat koolitavad
120 Moldova õpetajat ja 2 eksperti nõustavad Haridus- ja Noorsooministeeriumi programmi Hüpe
jätkustrateegia ning 2007. aasta detailse tegevusplaani väljatöötamisel. Lisaks toimub teavituskonverents
Moldova üldhariduskoolide direktoritele ning õppealajuhatajatele.
Eesti eksperdid jagavad oma teadmisi ja oskusi nii erinevate internetipõhiste haridusprogrammide kui
Tiigrihüppe Programmi rakendamisest Eestis.
Projekti raames toimuvate Eesti ekspertide Moldova visiidi ajal luuakse kontaktid Eesti ja Moldova
ekspertide ja õpetajate vahel, mis loob eeldused edasisteks vajalikeks koostööprojektideks Programmi
Hüpe rakendamiseks ning infoühiskonna ja hariduse süstemaatilisemaks arendamiseks Moldovas.
Partnerid:

projekti läbiviimisel on partneriteks:

1) Eestis: Tallinna Ülikool, põhi- ja keskharidusasutused, Haridus- ja Teadusministeerium ning
Välisministeerium;
2) Moldovas: Haridus- ja Noorsooministeerium, SA „Info-ja Kommunikatsioonitehnoloogia hariduses”,
põhi- ning keskharidusasutused
Projekti kestus: Projekti kogukestus on viis kuud (detsember 2006-aprill 2007).
Taotletav riiklik finantseerimine: 738 990 Eesti krooni
Projekti kogumaksumus: 738 990 Eeesti krooni
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Nele Leosk, projektijuht, tel: 6411 313, e-post: nele@ega.ee
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