ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL

Tallinn, 26. jaanuar 2015

Ühiste kavatsuste protokoll
Soovides panustada uue õpikäsituse juurutamisse ning selle kaudu Eesti
kooliuuendusse,
väärtustades koolijuhi rolli kooliuuenduse eestvedajana,
pidades oluliseks riigi, erasektori ja ülikoolide koostööd,
on Mittetulundusühing Eesti Rotary Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ning
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Koolijuhtide Ühendus, (edaspidi pooled)
leppinud kokku alljärgnevas.
1. Pooled töötavad välja Eesti koolijuhtide rahvusvahelise kompetentsi
avardamiseks mõeldud toetusprogrammi, mille sisuks on Eesti praegustele ja
tulevastele koolijuhtidele stažeerimisvõimaluste pakkumine maailmas
tähelepanu ja tunnustust leidnud ning innovaatilisi õpetamis- ja
juhtimismudeleid kasutavates õppeasutustes.
2. Programm töötatakse välja ajavahemikul jaanuar–juuni 2015 ja tehakse teoks
aastatel 2015–2020.
3. Moodustatakse programmi juhtkomitee, kuhu iga pool delegeerib kaks
esindajat. Juhtkomitee langetab otsuseid konsensuse alusel.
4. Programmi elluviimisel jaotuvad poolte kohustused alljärgnevalt:
Eesti Rotary Keskus:





võimaldab igal aastal vähemalt viis stipendiumit stažeerimiseks;
kasutades Rotary rahvusvahelist võrgustikku pakub koolijuhtidele
stažeerimisperioodil vajalikku korralduslikku tuge, sh majutuse
korraldamise, kultuuriprogrammi jms osas;
panustab regionaalse tasakaalu põhimõttel valitud koolide huvi- ja
klassivälise hariduse andmisse.

Haridus- ja Teadusministeerium:



pakub välja põhimõtted programmis osalevate koolijuhtide valikuks;
aitab sünkroniseerida haridusvaldkonnas sarnasel eesmärgil toimuvate
programmide võimalusi ja koostoimet.
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Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool:







pakuvad välja võimalikud stažeerimiskohad koos põhjendusega nende
sobivuse kohta;
valmistavad ette ja viivad läbi stažeerimiseelse koolituse, mis koosneb
sissejuhatusest
haridusinnovatsiooni
ja
kooliuuenduse
rahvusvahelistesse suundumustesse (ca 10 tundi) ning stažeerimiskoha
võimaluste analüüsist ja stažeerimise tegevusplaani koostamisest
(ca 6 tundi);
määravad igale stipendiaadile mentori, kellega koos koostatakse
tegevusplaan ning kes on stažeerimisaja jooksul stipendiaadile
kontaktisikuks stažeerimise sisuküsimuste arutamisel;
korraldavad pärast stažeerimisaja lõppu kokkuvõtva seminari, kus
stipendiaat (stipendiaadid) esitab (esitavad) ülevaate saadud kogemustest
ning pakub (pakuvad) välja võimalusi nende kasutamiseks Eestis.

Eesti Koolijuhtide Ühendus:



aitab kaasa stažeerimise sihtkohtade leidmisel ja kontakti loomisel,
kaasates selleks oma rahvusvahelisi partnerorganisatsioone;
pakub võimalusi programmis osalenud koolijuhtide omandatud teadmiste
ja kogemuste jagamiseks programmis osalenud ja teiste koolijuhtidega.

5. Programmiga seotud kulude katmine toimub järgmiselt:





MTÜ Eesti Rotary Keskus katab stipendiumite kulud, mis sisaldavad
koostöös sihtkoha Rotary klubidega transpordi ja stažeerimisega seotud
kulusid;
Haridus- ja Teadusministeerium katab ülikoolidele sissejuhatava
koolitusmooduli läbiviimisega seotud kulud;
Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool katavad mentorite töö ja kokkuvõtva
seminari korraldamisega seotud kulud.

6. Pooled delegeerivad juhtkomiteesse järgmised liikmed:





MTÜ Eesti Rotary Keskus: Peep Mühls (Rotary Klubi Tallinn Vanalinn),
Tarmo Valgepea, (Rotary Klubi Viru (Jõhvi);
Haridus- ja Teadusministeerium: Mart Laidmets (asekantsler); Kristi
Mikiver (osakonnajuhataja);
Tallinna Ülikool: prof Mati Heidmets; Pille Slabina (Haridusinnovatsiooni
Keskuse juhataja);
Tartu Ülikool: Äli Leijen (Haridusteaduste Instituudi juhataja);
prof Margus Pedaste (Haridustehnoloogia Keskuse juhataja);
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Eesti Koolijuhtide Ühendus: /valib oma esindajad 5.02.2015/

MTÜ Eesti Rotary Keskuse
nimel juhatuse liikmed:
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn

Jevgeni Ossinovski
Minister
Haridus- ja Teaduministeerium
Munga 18
50088 Tartu

Tiit Land
Rektor
Tallinna Ülikool
Narva mnt 25
10120 Tallinn

Volli Kalm
Rektor
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti Koolijuhtide Ühenduse
nimel juhatuse liikmed:
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