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KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga
"Haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015
käskkirja nr 235 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine„ elluviimiseks“ tegevuskava ja
eelarve kinnitamine 2017. aastaks"
ESF tegevuse "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" 2017 a. tegevuskava ja eelarve
RE tegevusala
kood 10-kohaline,
Toetuse andmise
Toetuse andmise tingimuste
lisab
Tegevuse
tingimuste
tegevus (ülene)/programmi rahandusosakond
nr
alategevuse
tegevuse nimetus
(ei kinnitata
nimetus
lepingus ega
käskkirjas)

1.

Täiskasvanutele suunatud
üldhariduse ja kutsehariduse
tasemeõppe sisu, mahu ja
HS09010100
korralduse vastavuse
parandamine õppijate ja
ühiskonna vajadustega

Tegevuste kirjeldus

1) Välisriikide kogemuse analüüs keskhariduseta täiskasvanute
tasemeõppesse tagasi pöördumise võimalustest, uuringu tulemuste
tutvustamine sh seminarid; kogemuste vahetamine erinevate
osapoolte vahel (sh vajadusel rahvusvaheliselt);
2) arutelude ellukutsumine ja ülevaate koondamine
mittestatsionaarse õppe sisu asjakohasusest täiskasvanud õppija
vaates (RÕK, ainekavad, kooli õppekava ja valikud jm),
seisukohtade koondamine ja läbiarutamine;
3) mittestatsionaarse üldhariduse õppe paindlikkuse suurendamine
e- õppe lahenduste kaudu (koolide suutlikkuse tõstmine
olemasolevate e-õppe materjalide kasutuselevõtuks ja parimate
praktikate vahendamine);
4) kutsehariduse täiskasvanutele suunatud paindlike õppevormide
kaardistamine (sh korraldus, levik, rakendumine, õppijate rahulolu
jmt) ning kogemuste vahetamine.

Kogu eelarve (eur)

Tulemus- ja/või väljundnäitaja

1)Valminud uuring, toimunud
kogemustevahetus;
2) koondatud seisukohad ja
ülevaade õppe sisu kohta;
3) info- ja
kogemustevahetamise üritused
toimunud;
4) valminud kaardistus.

Tegevuse
hinnanguline
algus ja lõpp

I-IV kv

KOKKU TEGEVUS 1

2.

Varasema õpi- ja
töökogemuse arvestamise
süsteemi (VÕTA)
arendamine formaalse,
mitteformaalse ja
informaalse õppe kaudu
omandatu tunnustamise
võimaluste avardamiseks

KOKKU TEGEVUS 2

Kulud kokku

32000

sh otsene
personalikulu

sh partneri kulud sh kaudsed kulud

-

32 000

HS09010600

1) VÕTA võrgustiku käivitamine, kogemuste vahetamine VÕTA
rakendamise teemadel erinevais valdkondades;
2) ülevaate koostamine VÕTA rakendamise võimalustest ja
kogemustest kutsesüsteemis;
3) koolitused VÕTA nõustajatele, hindajatele õppeasutustes ning
kutse andjatele (VÕTA rakendamisest kutse andmisel)

1) Võrgustiku üritused
toimunud;
2) kaardistus valminud;
3) koolitused toimunud.

I-IV kv

24000

24 000

0

-

0

-

0

-

3.

Piirkondliku koostöö
arendamine keskhariduseta
ja erialase hariduseta
HS09010200
täiskasvanute
tagasitoomiseks
tasemeõppesse

1) Arendamaks täiskasvanute gümnaasiumide (TG-d) võimekust
leida uusi õppijaid kogemuste vahetamine sh rahvusvaheliselt;
seminaride ja töötubade läbiviimine;
2) õppijate leidmiseks piirkondlik koostöö, infovahetus ja edastamine, sh koostööüritused, kogemuste vahetamine erinevate
osapoolte vahel (sh koostöös Külaliikumisega Kodukant), info
viimine sihtrühmani sh sotsiaalmeedia vahendusel;

1) Kogemuste vahetamise
üritused ja arendustegevused
läbi viidud;
2) piikrkondlikud
koostöötegevused ja sihtrühma
teavitustegevused läbi viidud.

I-IV kv

KOKKU TEGEVUS 3

4

Elukestva õppe
populariseerimine

HS09010700

1) 2017. a üleriigiliste ja piirkondlike kampaaniate ette
valmistamine ja läbi viimine;
1) Kampaaniad läbi viidud;
2) 2017. a Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) ette valmistamine ja 2) TÕN läbi viidud;
läbi viimine sh TÕN võrgustiku arendustegevused;
3) koostööüritused toimunud.
3) koostöötegevused partnerorganisatsioonidega (sh tööandjatega)
ning koolitajate omavahelise koostöö arendamine.

I-IV kv

Täiskasvanute
täienduskoolituse kvaliteedi HS09020200
arendamine

Kvaliteetse ja asjakohase
täienduskoolituse
pakkumine täiskasvanutele
kvalifikatsiooni tõstmiseks

1) Seminarid, infopäevad jmt
läbi viidud;
2) arendustegevused ellu
viidud
3) kvaliteedileppe töögrupi töö
käivitatud;
4) ülevaade koostatud.

I-IV kv

Täiskasvanute koolituse
rahastamispõhimõtete
väljatöötamine

KOKKU TEGEVUS 7
Horisontaalsed tegevused

-

340 000

-

334 434

-

42 000

-

0

-

-

0

-

-

0

-

42 000

HS09020100

1) RKT tellimus(t)e koostamine;
2) RKTd pakkuvate õppeasutuste toetamine kvaliteetse koolituse
pakkumisel - seminaride, koolituste, infopäevade läbiviimine,
parima praktika jagamine jmt;
3) arendustegevused OSKA raportite rakendamiseks RKT
pakkumisel (koolituspakkumise ja koolituste sisuline uuendamine
raportitest lähtuvalt);
4) RKT kursustest teavitamine koolituste sihtrühmale.

1) RKT tellimus(ed) on ette
valmistatud ja kinnitatud
ministri käskkirjaga;
2) arendustegevused ellu
viidud;
3) arendustegevused ellu
viidud;
4)teavitamine läbi viidud.

1) Konkurss partneri leidmiseks, lepingu ja tegevuskava kokku
leppimine;
2) koostöö partneriga tegevuste elluviimiseks, partneri tegevused
tegevuskava täitmisel.

1) Partner leitud, tegevuskava
kokku lepitud, leping
sõlmitud;
2) partneri tegevus vastavalt
tegevuskavale.

3700000
I-IV kv

KOKKU TEGEVUS 6

7

150 490

340 000
1) Täienduskoolitusasutuste toetamiseks TÄKS nõuete täitmisel
koolituste, seminaride läbiviimine, juhend- ja infomaterjalide
koostmine, välja andmine ja levitamine, kogemuste vahetamine (sh
vajadusel rahvusvaheliselt);
2) arendustegevused OSKA raportite kasutamiseks
täienduskoolituse pakkumisel (RKT väliselt);
3) kvaliteedileppe töögrupi käivitamine kvaliteedileppe
ettevalmistamiseks või muude kvaliteedi tõstmist toetavate
tegevuste käivitamiseks;
4) täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajate 2017. a ülevaate
koostamine

KOKKU TEGEVUS 5

6

-

155 490

KOKKU TEGEVUS 4

5

155 490

3 700 000

HS09030700

I-IV kv

96 000

96 000

Projektijuhtimine

Programmi tegevuste elluviimise juhtimine.
Aruandluse, raamatupidamise, väljamaksetaotluste, lepingute, hangete
jmt korraldamine.
Osapoolte ja avalikkuse teavitamine.

Programm on juhitud, tegevused
vastavalt tegevuskavale ja
eelarvele elluviidud. Korras
aruandlus ja raamatupidamine,
ette valmistatud ja sõlmitud
vajalikud lepingud, hanked jmt.
Osapooli ja laiemat avalikkust on
teavitatud.

HORISONTAALSED KULUD KOKKU

KOKKU EELARVE JA TULEMUSNÄITAJA (VV KORRALDUSE VÄLJUNDNÄITAJA)

Terje Haidak
täiskasvanuhariduse osakonna juhataja

I-IV kv

120000

120000
Prognoositav eelarveaasta
tulemusnäitaja sihttase (VV
korralduse väljundnäitaja)
14000

4 509 490

