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AEFi uudiseid
AEF toetab vene ja eesti koolide
ning vabaühenduste koostööd
AEF ja Briti Nõukogu korraldavad
konkursi osalejate leidmiseks projekti
„Teeme koos!“, mis toob kokku eestija venekeelsete koolide huvijuhid
ning vabaühenduste eestvedajad.
Osalejad saavad koolitust ja tuge
oma tulevastele koostööprojektidele.
Lisainfo www.oef.org.ee/teemekoos
AEF kutsub koole muuseumi
Koolidele saadetud kutse külastada
Okupatsioonide muuseumi ja Mary
Frances Lindströmi fotonäitust leidis
nii elavat vastukaja, et otsime agaralt
lisavõimalusi koolide toetamiseks.
Lisainfo www.oef.org.ee/ajaloovarjud
50 õpetajat sai eesti keele suhu
Pühapäeval
sai
lõpu
õpetajate
mentorlusprogramm, mis viis 50
venekeelsete
koolide
õpetajat
aastaks kokku isikliku mentoriga, et
õppida ühistegevuste ja vestluste
käigus eesti keelt. Loe edasi...
Väärtuskasvatuse konkurss
...kestab
veel
15.
oktoobrini.
Täpsemalt konkursist.
Aita Norral raha jagada!
Veebikonsultatsioon 22. oktoobrini.
Lisainfo AEFi kodulehelt.

Teateid sõpradelt
Tagasi kooli!
Algas registreerimine oktoobri keskel
toimuva
“Tagasi
kooli”
nädala
külalisõpetajaks. Vabariigi Presidendi
ja Sihtasutus Noored Kooli üleskutsel
ning
Vabaühenduste
Fondi
toel
toimuval ettevõtmisel osaleb seekord
varasemast enam vene õppekeelega
koole. Lähemalt www.tagasikooli.ee

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Gaza kütab kirgi
2008. aasta detsembris puhkenud
Gaza
konflikti
järel
süüdistati
sõjapidamise „hea tava“ rikkumises
nii Iisraeli kui Palestiinat. Hiljuti ÜRO
inimõiguste nõukogus esitletud raport
kinnitab
OSFi
õigusprogrammi
varasemat analüüsi, mille kohaselt
kumbki osapool ei ole suutnud neid
süüdistusi adekvaatselt uurida. Loe
edasi...
Hirmulood Makedooniast
Hoolimata aastakümneid räägitud ja
kuuldud
hirmulugudest,
lukustab
Makedoonia valitsus vaimse puudega
inimesi ikka veel õudustäratavatesse
institutsioonidesse. Loe edasi...

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000 kr
suurustele taotlustele 30.11
***
Eeter:
AEF igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Sel nädalal jagab
oma kogemust mentorlusprogrammis
osalenud õpetaja Olga Põld.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn;
tel 6313791 ja 6155700; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.

