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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Hirvehüppe Programmi toetamine aastatel 2007-2008
Sihtriik: Gruusia
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
algatatud Hirvehüppe Programmi edukale rakendamisele. Projekti tulemusena on paranenud
õpetajakoolituse planeerimine, läbiviimine ja kvaliteet ning seeläbi on kasvanud Gruusia üldhariduskoolide
õpetajate
valmisolek
ning
suutlikkus
planeerida
ja
kasutada
infoja
kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid aineõppes. On loodud Gruusia õpetajate ning potentsiaalsete
koolitajate võrgustik, kes Hirvehüppe Programmi raames Gruusia õpetajate koolitamist jätkavad ning
seeläbi Programmi elluviimisele kaasa aitavad, tagades hariduse süsteemse moderniseerimise ja arengu.
Projekti tulemusena on lõpule viidud IKT integreerimine õppekavva ning läbi on viidud Hirvehüppe
Programmi monitooring.
Projekti raames viiakse 2007. aastal läbi järgnevad tegevused:
1) Jaanuar-märts 2007 Hirvehüppe õpetajakoolituse kvaliteedikindlustuse raamistiku väljatöötamine (sh
õpetaja IKT pädevusstandardi, õpetajakoolitaja pädevusnõuete ja akrediteerimiseeskirja ning
jätkukoolituste süsteemi koostamine) koostöös Eesti ja Gruusia ekspertidega;
2) Juuni 2007 nädalane koolitus Gruusias Hirvehüppe SA õppekava töörühma ekspertidele (aineeksperdidning õpetajad) eesmärgiga välja töötada IKT õppekavva integreerimise raamistik (ainepõhine). Lisaks
näidis e-õppematerjalide koostamine;
3) Oktoober 2007 nädalane koolitus Gruusia üldhariduskoolide õpetajatele digitaalsete õppevahendite
koostamisest ja kasutamisest aineõppes. Koolitus toimub jätkukoolitusena juunis 2007 Gruusias toimunud
koolitusele, pärast mida kuulutatakse välja e-õppevahendite koostamise konkurss ning parimad
(potentsiaalsed koolitajad) saadetakse Eestisse täiendkoolitusele.
4) Hirvehüppe Programmi ning Sihtasutuse 2006-2007. aasta tegevuste monitooringu meetodi
väljatöötamine, planeerimine ning läbiviimine.
2008. aastal viiakse läbi järgnevad tegevused:

1) Augustikuus 2008 Hirvehüppe SA iga-aastase suvekooli raames koolitus Hirvehüppe SA
üldhariduskoolide õpetajatele (teema täpsustatakse 2006-2007. aasta tegevuste ja monitooringu
tulemusena);
2) Hirvehüppe SA iga-aastase monitooringu ning kaardistusuuringu kavandamine ning läbiviimine;
3) Hirvehüppe Programmi jätkustrateegia (2009-2013) ning tegevusplaani (2009-2010) väljatöötamine.
Hirvehüpe on koolide arvutiseerimisprogramm, mis koostati 2004. aastal e-Riigi Akadeemia SA ning
Gruusia Teadus- ja Haridusministeeriumi ekspertide koostöös ning mille Gruusia Haridus- ja
Teadusministeerium 2005. aastal ametlikult vastu võttis. Programmi avas Gruusia president Shaakashvili
2005. aasta märtsikuus ja sama aasta augustikuus loodi programmi elluviimiseks Hirvehüppe SA. Gruusia
riik finantseerib Programmi kuni 2008. aasta lõpuni.
Gruusia Haridus- ja Teadusministeerium on e-Riigi Akadeemialt palunud toetust Hirvehüppe Programmi
rakendamisel (õpetajakoolituse planeerimine ning läbiviimine, IKT integreerimine õppekavva, digitaalsete
õppematerjalide väljatöötamine ja kasutamine ainetunnis, Hirvehüppe Programmi monitooring).
Hirvehüppe projekti raames toimuvate koolituste ning konsultatsioonide ajal luuakse kontaktid Eesti ja
Gruusia ekspertide ja õpetajate vahel, mis loob eeldused edasisteks vajalikeks koostööprojektideks Gruusia
Hirvehüppe Programmi rakendamiseks ning infoühiskonna ja hariduse süstemaatilisemaks arendamiseks.
Partnerid:

projekti läbiviimisel on partneriteks:

1) Eestis: Tallinna Ülikool, põhi-ning keskharidusasutused (näit. Lilleküla Gümnaasium, Linnamäe Vene
Lütseum jne), Välisministeerium
2) Gruusias: Haridus- ja Teadusministeerium, Hirvehüppe SA, põhi- ning keskharidusasutused
Projekti kestus: jaanuar 2007-detsember 2008
Taotletav riiklik finantseerimine: 2007. aasta tegevusteks 1 124 145 Eesti krooni ning 2008. aasta
tegevusteks 789 140 Eesti krooni.
Omafinantseering: Kõik Gruusiapoolsed kulud katab Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium
Muu finantseering: Hirvehüppe Programmi 2007-2008 aasta tegevusi finantseerivad veel: UNESCO,
UNDP, Avatud Ühiskonna Instituut jne.
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 2007-2008
Lisa 2 Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi toetuskiri
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Nele Leosk, projektijuht, tel: 6411 313, e-post: nele@ega.ee
Allkiri
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