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Programmi rakenduskava aastateks 2016 ja 2017
Lühendid: HTM = Haridus- ja Teadusministeerium, VM = Välisministeerium, ÜK = ülikoolid, VÕK = välisõppekeskused.
Valdkond
1. Välisõppekeskuste
toetamine

2. Eesti keele ja

Tegevus

Algtase 2011

Lõpptase 2017

Eesti riigi poolt
välismaale lähetatud
õppejõudude jätkuv
toetamine

Välisõppekeskustes
õpib eesti keelt ja
kultuuri 800
üliõpilast

Välisõppekeskustes
õpib eesti keelt ja
kultuuri 1100
üliõpilast

Välisõppekeskuste
varustamine
õppematerjalidega

2009.–2010.
õppeaastal varustati
õppematerjalidega 22
välisõppekeskust

Õppevaraga on
varustatud vähemalt
30 välisõppekeskust

Külalislektorite
lähetamine
välisõppekeskustesse,
laiendamaks sealset
eesti keele ja kultuuri
õppekava keele,
kultuuri, ajaloo ja
ühiskonda käsitleval
teemadel
külalisloengutega
Estophiluse

2009.–2010.
õppeaastal lähetati
välisõppekeskustesse
13 külalislektorit

On toetatud kuni 150
külalisloengukursust

Aastail 2007–2010

Stipendiumi toetusel

Mõju

Vastutaja

Teostaja

Partnerid
2016
238 753

2017
238 753

VM

4500

4500

Rakendusasutus

VÕK, ÜK

23 000

26 000

Rakendus-

ÜK

20 000

20 000

Õppejõudude
lähetamise tulemusena
paraneb eesti keele
õppe kvaliteet ning
kasvab eesti keele ja
kultuuriloo üliõpilaste
arv
Ajakohane ning
heatasemeline
õppevara võimaldab
eesti keelt ja
kultuurilugu õpetada
mitmekesistes
vormides
Eestiga seotud
külalisloengukursused
mitmekesistavad
õppekava, tõstavad
õpetuskvaliteeti ja
suurendavad õppijate
sihtrühma

HTM

Rakendusasutus

VM,
VÕK, ÜK

HTM

Rakendusasutus

HTM

Eestis teadustöö

HTM

1

kultuuri
õppurite
toetamine

3. Koolitus- ja
arendustegevus

stipendiumi
väljaandmine
eesmärgiga toetada
Eestist süvitsi
huvitatud
kraadiõppurite ning
teadurite kuni kaks
semestrit kestvaid
uurimistöid Eesti
teadus- ja
arendusasutustes
Suvekoolidesse
konkursi alusel tasuta
õppekohtade andmine
eesmärgiga
võimaldada välismaa
üliõpilastel osaleda
Eestis keele- ja
kultuurikursustel.
Iga-aastase
täienduskoolituse
korraldamine
välisõppekeskuste
õppejõududele

on määratud 21
stipendiumi

on valmimas või
valminud vähemalt
50 Eesti-teemalist
uurimistööd

kirjutamine ja
õppimine suurendab
stipendiaatide Eestiteemalisi teadmisi ning
avaldatud uurimistööd
laiendavad Eesti
tuntust välismaal

asutus

Aastail 2007–2010
on saanud tasuta
õppekoha 158
üliõpilast

Suvekoolides on
osalenud kuni 300
üliõpilast

Keelekeskkonnas
õppimine tõstab
üliõpilaste eesti keele
taset ja laiendab nende
Eesti-teadmisi

HTM

Rakendusasutus

ÜK

30 000

30 000

On läbi viidud kuus
seminari Eesti
erinevates
piirkondades

Välisõppekeskustes
töötavatele
õppejõududele on
korraldatud Eesti
erinevates
piirkondades viis
seminari ajakohaste
ja vajalike keele- ja
kultuuriteemadega

Paranevad
õppejõudude
teadmised ja tõuseb
välisõppe kvaliteet;
laieneb õppejõudude
koostöövõrgustik

HTM

Rakendusasutus

ÜK

0

5000
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Konverentsi „Eesti keel
ja kultuur maailmas“
korraldamine

III konverentsil
(2008) osales 108
välisõppega seotud
isikut 17 riigist.
2009. a toimunud
üliõpilasseminaril
osales 40
välisüliõpilast 16
riigist

Programmi haldamine

Programmi
tegevused on ellu
viidud ja avalikkust
on teavitatud eesti
keele akadeemilises
välisõppes toimunud
arengutest

On korraldatud kaks
konverentsi, kus on
esindatud kõik eesti
keelt ja kultuuri
akadeemilisel
tasandil õpetavad
riigid.
Konverentsidega
samal ajal on
toimunud seminarid
välisõppekeskuste
eesti keele ja
kultuuri õppureile
Programmi
tegevused on ellu
viidud ja avalikkust
on teavitatud eesti
keele akadeemilises
välisõppes
toimunud arengutest

Konverents annab
osalejatele tervikliku
ülevaate nii eesti keele
välisõppes kui ka Eesti
ühiskonnas toimunud
arengutest. Laienevad
ja tekivad
koostöövõrgustikud

HTM

Rakendusasutus

ÜK, VM

8000

0

Programmi tegevused
on vastavalt nõukogu
otsusele ning Haridusja
Teadusministeeriumiga
sõlmitud lepingule ellu
viidud. Ette on
valmistatud
jätkuprogramm

HTM

Rakendusasutus

ÜK

31 799

31 799

KOKKU

356 052

356 052

Piret Kärtner
keeleosakonna juhataja
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