PROJEKTI TEGEVUSED
1 Ettevalmistavad tegevused 01.10.2017 31.01.2018
No Tegevus
1.1. Projekti meeskonna ja koostööpartnerite koosoleku
läbiviimine: projekti meeskonna moodustamine,
ülesannete jaotamine, tegevuskava täpsustamine.
Info kogumine rahvusvaheliste eksamite korraldamise
kohta..
Koosolekule on kutsutud rahvusvahelisi eksameid
korraldavate keskuste, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Tartu Ülikooli maailma keelte ja
kultuuride kolledži Tartu Ülikooli Narva Kolledži
esindajad.
Eesmärk: välja selgitada võõrkeeleõpetajaks õppivate
üliõpilaste ja orienteeruv lõpetanute arv 2018 -2020;
saada infot rahvusvaheliste eksamite sooritamise
võimaluste kohta (eksami formaat, eksamite sooritajate
profiil (kas nende hulgas on ka projekti sihtrühma
esindajad); eksamitasu, ajad, jm oluline info)

Aeg
07.12.2017

.
Reklaamflaierite koostamine (sisu ja disain) ning
1.2. trükkimine Sisu: eksamitasu väljamakse tingimused ja
kord, eksamite formaat, toimumise ajad jm oluline info.
Reklaamflaierite infot uuendatakse projekti käigus.

Jaanuar 2017

Eksamitasu tagasimakse tingimuste ja korra ning
taotlusvormi koostamine

Jaanuar 2017

1.3

EVÕLi veebilehel projekti rubriigi täiendamine ja info
ülespanek rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami
eksamitasu tagasimakse tingimuste ja korra kohta
Vt Programmid/ projektid
http://www. voorkeelteliit.eu/programmidprojektid
2. Teavitustöö 01.10.2017 30.09.2020
1.4

2.1

Tegevus
Info edastamine rahvusvaheliste eksamite tasu
tagasimakse võimaluste kohta (ajaleht "Õpetajate
Leht" ja ajalehe võrguväljaanne, ,keeleõpetajate
võrgustike kodulehed, listid, Õpetajate Liit, haridusja kultuuriosakonnad, koolid, rahvusvaheliste
eksamite keskused, võõrkeeleõpetajaid
ettevalmistavad ülikoolid). Peame väga oluliseks tööd
koolide ja võõrkeele õpetajaid /humanitaarainete
õpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolidega, et
motiveerida õpetajaid / õpetajaks õppivaid õliõpilasi
sooritama rahvusvahelist võõrkeele eksamit..

Detsember 2017 jaanuar 2018

Aeg
01.10.2017 30.09.2020

2.2. Ettekanded rahvusvaheliste inglise, saksa, vene ja
prantsuse keele eksamite sooritamise võimaluste
/eksamite formaadi/eksamiteks ettevalmistamise kohta
EVÕLi piirkondlikel seminaridel, konverentsidel jt
üritustel.2.3. Infopäevade läbiviimine Tallinnas,
Tartus ja Narvas. .Korraldatud on vähemalt 12
infopäeva (2018 (6), 2019 (4) 2020 (2
2.2. Ettekanne „Rahvusvaheline keeleeksam´“ EVÕLi
sügiskonverentsil

25.-11.2017

2.3. Ettekanded inglise/ saksa, vene ja prantsuse keele
eksamite sooritamise võimaluste /eksamite
formaadi/eksamiteks ettevalmistamise kohta EVÕLi
piirkondlikel seminaridel, konverentsidel jt üritustel

jaanuar 2017 –

Infopäevade läbiviimine Tallinnas, Tartus ja Narvas.
Korraldatud on vähemalt 12 infopäeva :
2018- 6 2019 - 4 2020 - 2
III. Väljamaksete teostamine 31. 01.2018 30.09.2020

mai - 2020

2.4

3.1.

Väljamaksete teostamine
(20 000 eurot)

veebruar 2018 – mai 2020

Väljamakseid teostatakse
ajavahemikul 01.10 2017
kuni 30.09.2020 esitatud
väljamaksetaotluse alusel

3.2.

Väljamaksete registri pidamine (väljamaksetaotluste
registreerimine)

2018-2020

3.3.

Kuludokumentide ettevalmistamine ja
väljamaksetaotluste esitamine SA Innove
struktuurtoetuste agentuurile

2018 -2020

3.4.

Projekti vahearuannete ja lõpparuande koostamine
ning esitamine.

2018-2020

.

