Haridus- ja noorsootöötajate eesti keele õppe võimalused
Ukrainast saabunud haridus- ja noorsootöötajad on juba asunud tööle Eesti haridusasutustes.
Kui nende töökoht eeldab eesti keele oskust, peaksid nad esimesel võimalusel alustama eesti
keele õpet. Selleks on juba praegu mitmeid võimalusi (vt Haridus- ja Teadusministeeriumi
kodulehel Ukraina kriisi KKK-s infot täiskasvanute eesti keele õppe ja keeleoskusnõuete kohta)
ja riik on neid ka laiendamas. Soovime aga teie tähelepanu juhtida kahele võimalusele, mida
saate kohe ära kasutada.
Eesti keele õpe Tallinna ja Narva eesti keele majades
Integratsiooni Sihtasutus pakub kevadel vabanevaid õppekohti eelkõige Ukrainast
saabunud ja Eesti haridusasutuses tööle asunud haridus- ja noorsootöötajatele.
- Tallinna eesti keele maja pakub A1-taseme 100-tunnist kursust kontaktvormis perioodil
16. mai kuni 22. juuli 2022. a Tallinnas.
- Narva eesti keele maja pakub A1-taseme 100-tunnist kursusust kontaktvormis perioodil
25. aprill kuni juuli 2022. a Narvas ja Pärnus.
Kui teie haridusasutuses on tööle asunud Ukrainast saabunud töötaja, kes sooviks osaleda eesti
keele maja kursusel, palun edastage töötaja kontaktinfo (nimi, e-posti aadress, telefoninumber)
ja kas keeleõppega soovitakse liituda Tallinnas, Narvas või Pärnus e-posti aadressile
info@integratsiooniinfo.ee. Kohtade arv on piiratud.
Eesti keele õpe Töötukassa toetusel
Tööandjad saavad töötajatele eesti keele õpet pakkuda Töötukassa koolitustoetuse kaudu.
Koolitustoetuse avaldus tuleb tööandjal esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu. Ehkki
Töötukassa toetust võivad saada vähemalt 50 akadeemilist tundi vältavad koolitused, soovitame
keelekursuse puhul aluseks võtta Kohanemisprogrammi soovituse, et A1-taseme keelekursus
võiks olla vähemalt mahus 80 tundi. Töötukassa toetusel toimuv koolitus võib kesta kuni ühe
aasta. Toetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu ja makstakse lisaks tööandja soovil toetust
töötaja koolitusel osaletud aja eest iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras. Kulude
kogusummast hüvitatakse kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta. Arve peab olema
väljastatud tööandja nimele ja esmalt kannab tööandja kõik töötajate koolitusega seotud kulud
ise. Täpsema info tööandjale ja koolitusele seatud tingimuste kohta leiab Töötukassa kodulehelt
või saab võtta ühendust Töötukassa tööandjate konsultandiga.
Lisaks soovitame kõigil Eestisse saabunud inimestel ära kasutada iseseiva eesti keele õppe
võimalusi. Näiteks on eesti keelt võimalik tasuta õppida kahel veebikursusel:
https://www.keeleklikk.ee/
• Keelekliki kursus aitab õppida eesti keelt algtasemel (tasemel 0–A2).
• Keeletee kursusel saab eesti keele õpet jätkata ja liikuda iseseisva keelekasutaja taseme
poole (tasemele B1).
Kursused on läbitavad nii inglise kui ka vene keele baasilt. Õppijatele pakuvad tuge õpetajad,
kes tagasisidestavad õppijate tööd.
Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel saab tutvuda ka paljude teiste iseseisva õppe võimaluste
ja materjalidega (nii eesti, inglise kui ka vene keeles).

