
 



Seminar
Otsesele sihtrühmale suunatud koolituste ettevalmistamine
30. september 2016
Hotell Dorpat, Tartu

KOKKUVÕTE

Ene Käpp tegi ülevaate projekti käigust. Perioodil juuni - september 2016 on seoses koolituspaketi
korraldamisega kohtutud lasteaedade, koolitusasutuste, KOVde ja MTÜde esindajatega ning arutatud
sihtgrupi kättesaamist ja koolitusel osalemist. 

Malle Ellam tegi kokkuvõtte Pärnus toimunud pilootkoolitusest. Kokkuvõte lisana.
 
Terje Paese juhtimisel arutati läbi koolituspaketi soovituslik programm, tagasiside vormid ja otsesele
sihtrühmale  mõeldud  infovoldik.  Seminaril  tehtud  ettepanekud  võetakse  arvesse  ja  viiakse  sisse
kõigisse eelpool nimetatud materjalidesse.

Sirje Plaks võttis kokku arutelu tulemused, mille põhjal otsustati põhilised tegevused.
Koolituspaketi „Teine võimalus“ ellu viimiseks toimuvad alljärgnevad tegevused: 

1. Koolituspakett (edaspidi koolitus) madala haridustasemega alla seitsmeaastaste laste vanematele 
viiakse ellu ajavahemikus 01.november 2016 - 30.aprill 2017. 
2. Koolituse läbiviija koostab koolituse ajakava ja esitab selle Andrasele. 
3. Andrase ja koolitust läbiviiva organisatsiooni vahel sõlmitakse leping. 
4. Koolituse läbiviija poolt toimub sihtgrupi teavitamine, üles otsimine ja potentsiaalsete osalejatega 
ühenduse võtmine, mis päädib koolitusgrupi komplekteerimisega.
5.Koolituse(te) läbiviimise aluseks on soovituslik programm mahus vähemalt 15 akadeemilist tundi. 
Grupi suurus vähemalt 10 osalejat (vajadusel   võib jagada ka mitmeks grupiks, kuid aruandlus toimub
10 inimese suuruse grupi kohta). 
6. Koolitusel osalenutega ühenduse hoidmine 10. septembrini 2017. See on vajalik, et teada saada 
koolitusel osalenute edasine hariduskäik.
7. Vahearuande esitamine Andrasele 1. maiks 2017 ja lõpparuande esitamine 20. septembriks 2017. 
8. Koolituspaketi kulud ühele grupile on 2000 EUR (tingimus, et koolituse on läbinud vähemalt 10 
inimest). Peale koolituse ajakava saatmist ja lepingu sõlmimist kantakse läbiviija organisatsioonile 
1800 EUR ja peale aruande esitamist 200 EUR. 
9. Andrase poolt valmistatud teavitusvahendite  infovoldikute ja pastapliiatsite levitamine  
maakonnas. Märkmike ja šokolaaditahvlite jagamine koolitusel osalejatele.
10. Koolituse läbiviijad hangivad ja levitavad koolitusasutuste õppimisvõimalusi tutvustavaid 
materjale. Vajadusel koostavad ja levitavad ka enda poolt koostatud teavitusmaterjale. 
11. Läbiviijad organiseerivad meediakajastuse(d).
12. Andrase esindaja võtab osa iga maakonnas vähemalt ühest koolituspäevast. 
13. Kokkuvõtete tegemise seminar toimub mais 2017. 

Kokkuvõtte koostas
Sirje Plaks


